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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ميدقت

 نيملاعلا بر هلل دمحلا

 نيمالا دمحم هيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو

 لوا ىلع ةنس نورشعو ةئثالث ىضم دق نوكي . 1484 ربمسيد ٠" دحالا موي يف

 لحارلا ريمالا ومس نلعا |منيح كلذو . . تيوكلا بيبحلا اندلب يف يرجت ةمظنم تاباختنا

 سلجملا ءاضعا تاباختنا ماظن نوناق نع ١451١ ربمتبس 5 يف حابصلا ملاسلا هللادبع خيشلا

 . 1951 ريمسيد ١ يف سلجملا اذه تاباختنا يرجتل . . يسيسأتلا

 براجتلا نم ريثكلاو ديدعلا تيوكلا اهتشاع يتلا ةيطارقميدلا ةبرجتلا ىلع تّرم دقل

 مهتلاقتسا ميدقت باونلا ضعب ررق نيح . . 14954 ثادحا تناك ةيادبف . تاسرامملاو

 سيئر مدق دقو . . سلجملا لخاد تاحالصا نم هيلإ اوعس ام ضعب يف مهحاجن مدع ببسب

 مهتلاقتسا باونلا نم ديدعلا مدق « 19517 ماع ينو . رخآ بئان هلحم لحيل هتلاقتسا سلجملا

 ديدع نوعط نع اللضف . ةيبرتلا ريزو مهنم ناكو . تاباختنالا جئاتن يف انعط ةمألا سلجم نم
 رومألا ضعبب ةجتحم سلجملا لح ىلع ةموكحلا تمدقا 14175 ماع ينو . . نيحشرملا نم

 . روتسدلا حيقنت يف رظنلا ةنحل تلكشت مث .. ةيطارقميدلا ةبرجتلا اهتشاع يتلا ةيبلسلا

 حيقنت ةيضق سلجملا ىلع ةموكحلا ضرعتل ١ 19441 ماع يف ةيناملربلا ةايحلا تداع اهدعبو

 . يبعشلاو يناملربلا ضفرلا تقال اهدعب , ىرخا ةرم اهتاحارتقا بحست مث , روتسدلا

 سلجملاب تأدتبا « ًاماع نورشعو ةثالث . . ةددعتمو ةعونتمو ةقيمع ةبرجت ابنا كشال

 يهو « ةرشع ةيباختنالا رئاودلا تناكو . . بئان نيسمح مويلاو « ابئان نيرشعب يسيسأتلا

 . ةرئاد نورشعو ةسمخ مويلا



 ةرثأتم . . رزجو دم نيب ام ًاماع نيرشعو ةثالث ةدمل ةيطارقميدلا ةايحلا تشاع اذكهو

 . . ةيلخاد ىرخاو ةيجراخ لماوع ةلمجب

 . ةزيزع نوكت نا بجبو لب . . انسوفن ىلع ةزيزع ىركذ 19185 ربمسيد ١ موي نا

 نا لمأن انناف باتكلا اذه ين عيرس لكشبو ةبرجتلا هذه رطسن ذا انناو !! ةيرحلا قشعن انك نا

 اوبنتجيو . ةبرجتلا هذه يف يذلا ريخلاب اولمعيف . . بيطلا دلبلا اذه يف نيصلخملا اهنم ديفتسي

 . . بعشلاو ةموكحلا نيب ام ةوجفلا نم ديزم ىلا تدا . . ءاطخا نم اهيف ام

 صيلقت هيف حارتقا يأ ضفرن اننا ىلع دكؤن نا بجي . . ةبسانملا هذه يف انناو

 ذخالا بوجوب هيف يدانن يذلا تقولا يف . روتسدلا رهوجب ساسم هيف حيقنت وا . تايرحلل

 ةريخا ةملك انل تناك نا انناو . . عيرشتلل اديحو ايسيئر اردصم ةيمالسالا ةعيرشلاب

 : هل نيلئاق يتيوكلا بعشلا يصون ائناف . . اهوقن

 . [ ذجاوُتلاب مكتيرح ىلع اوّضع . يتيوكلا بعشلا اهيا ]

 ةيفاقثلا ةنجللا سيئر

 يلازغلا دمحم حالص



 يسيسأتلا سلجملا

 ١951/17/8٠ نم

 ١977/1١/١١ ىتح



 يسيسأتلا سلجملا سيئر متاغلا ناينث دمحم فيطللادبع ديسلا



 خيرأتلا نكمي الو . تيوكلا ىلع ةديدجب ىروشلا مكح اهرابتعاب ةيطارقميدلا تسيل
 سلجم لوا باختنا وا يسيسأتلا سلجملا مايق نم ءادتبا بيطلا دلبلا اذه يف ةيناملربلا ةريسملل

 تسكعنا دق تيوكلا بعش يف ةليصألا ةيطارقميدلا حورلا نا ةظحالم نم دب ال امناو . . ةمألل

 حرسم ىلع تيوكلا زورب ذنم نينطاوملا نيب تاقالعلاو طباورلا مكحي يذلا كولسلا ىلع
 . دوجولا

 ةفولأملا لاكشالاو غيصلاب يطارقميدلا قيبطتلا ةيبرعلا ةقطنملا فرعت نأ لبق ىتحو

 سلجم لوأ ليكشت ىلا حابصلا رباجلا دمحأ خيشلا هل روفغملا دهع يف تيوكلا ترداب دقف . نآلا

 رشع ينثا مض دقو 147١ ماع نم ليربا رهش يف ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا ةقطنم هتفرع ىروشلل

 ةتس ناكو نييعتلاب مهرايتخا مت دقو . اهيف داصتقالاو يأرلا لاجرو تيوكلا نايعا نم ًاصخش
 دمح ديسلا بختنا دقو « ةلبقلا ةقطنم نولثمي نورخآلا ةتسلاو قرشلا ةقطنم نولثمي مهنم

 دمحأ ديسلاو يعاتقلا ىسيع نب فسوي خيشلا هئاضعا نم ناك يذلا سلجملا اذه ًاسيئر رقصلا

 خيشلاو يضيمحلا حلاص دمحأ ديسلاو بيقنلا فلخ نمحرلادبع ديسلاو دلاخلا دهفلا

 ناعشم ديسلاو ردب لآ دوادلا قوزرم ديسلاو مناغلا نيهاش ةفيلخ ديسلاو ديشرلا زيزعلادبع
 لاله ديسلاو فضم نب ميهاربا ديسلاو فيس نب يلع نب نالمش ديسلاو دلاخلا ريضخلا

 . يريطملا ناحجف

 دق ىرخا ةيطارقميد براجت ناف « اليوط رمعت مل لوألا ىروشلا سلجم ةبرجت نأ عم
 فراعملا سلجيو 1414 ماع يف تيوكلا ةيدلب سلجم رايتخال تاباختنالا ءارجا اهنم ناكو هتبقعا

 ىلا مدقملا اهياتك يف ريبعت اهنع ( ةينطولا ةلتكلا ) تربعف م1١! ماع ءاج نا ىلإ ٠ 191 ماع يف

 - : نم لك هيلا هلمح يذلاو رباجلا دمحا قبسالا ريمألا

 -: هصن ناكو . رقصلا هللادبعو . يناسدعلا ناميلس « مناغلا ناينث دمحم / جاحلا

 ٍماقب هللا مادا حابصلا رباجلا دمحا ليلحجلا ريمالا ومسلا بحاص ةرضح »

 مكحلا كيلوت نم موي لوا ىدل ةمالا هيلع كتعياب يذلا ساسالا نا : ومسلا بحاص اي

 ءافلخلا اهيلع ىشمو مالسالا اهضرف يتلا ىروشلا ساسأ ىلع اهنيبو كنيب لعج ) : وه



 ةدعاقلا هذه ىسانت ىلا ىدا نيبناجلا نم لصح يذلا لهاستلا نأ ريغ ( مهروصع ين نودشارلا

 كاياعر نم نوصلخملا ثعب ةقيقد افورظ دالبلا زايتجاو نامزلاو لاوحالا روطت نأ امك ةيساسالا

 كنعو مهنع أرديو رومالا حلصي ام ىلع كاياو مهافتلا نيبغار ةحيصنلاب كيلا اوردابي نا

 ةلازا الا نيدصاق ريغ انلالقتسا ظفحو اندالب نايك انل نوصيو فورظلا تابلقتو مايالا ىداوع

 كيلا نيمدقتم كاياعر نم نيصلخملا عم مهافتلا قيرط نع لاوحالا حالصاو ىوكشلا بابسا

 انلكو دقو اهروما ميظنت ىلع فارشالل دالبلا رارحا نم فلؤم يعيرشت سلجم ليكشت بلطب

 حلاص هيف امل عيمجلا قفوي نا لأسن ىلاعت هللاو ساسالا اذه ىلع كوضوافيل اذه انباتك يلماح

 . دالبلا

 ةمالا سلجم) 19188 ماع يف ماق ىتح نيفرطلا نيب تارواشملا ترج باتكلا اذه رثإ ىلعو

 سلجملا مض دقو . 1918 ماع يف حابصلا ملاسلا هللادبع خيشلا هل روفغملا ةسائرب ( يعيرشتلا

 ىسيع نب فسوي خيشلاو رقصلا دمحلا هللادبعو مناغلا ناينثلا دمحم جاحلا نم الك هتيوضع يف

 مناغلا ناينثلا دمحم فيطللادبعو دلاخلا ريضخملا ناعشمو ناميلس ديسلا يلع ديسلاو يعانقلا

 حلاصلا فسويو دشارلا نامثعلا حلاصو قوزرملا قوزرم فسويو يناسدعلا دلاخ ناميلسو

 دبعلا دلاخو ردبلا نسح يراشمو بيلكلا ميهاربا ناطلسو قوزرملا دوادلا دمحمو يضيمحلا

 نوناقلا ةدوسم رباجلا دمحا خيشلا دالبلا ريما ومس عقو 1418و يلوي ١ خيراتبو . دمحلا فيطللا

 تاطلسلا ردصم ةمألا ) نأ ىلع ىلوالا هتدام تصن دقو يعيرشتلا سلجملا هعرش يذلا لوالا

 عرشي نأ يعيرشتلا سلجملا ىلع ) نا ةيناثلا ةداملا يف ءاجو ( نيبختنملا اهباون ةئيه يف ةلثمت

 « نارمعلا . ةحصلا . فراعملا . ماعلا نمألا . ءاضقلا . ةينازيملا : ةيتآلا نيناوقلا

 تصن دقف ةثلاثلا ةداملا امأ .( هعيرشتب دالبلا ةحلصم يضقت رخا نوناق لك مث . ءىراوطلا

 ةيجراخلاو ةيلخادلا تازايتمالاو تادهانعملا عيمجلا عجرم يعيرشتلا ةمألا سلجم ) نأ ىلع

 هفارشاو سلجملا ةقفاومب الا ًايعرش ربتعي ال , ليبقلا اذه نم دجتسي رمأ لكو . تاقافتالاو

 .( هيلع

 ىروشلا سلجم مايق هبقعا دقف « اليوط رخآلا وه رمعي مل يعيرشتلا سلجملا نأ عمو

 . ةريصق ةرتفل الا رمتسي مل هنكل اضيا حابصلا ملاصلا هللادبع خيشلا ةسائرب

 تارادالا ضعب سلاجمل ءاضعا باختنا نينطاوملا نم ددعل حمس 140١ ماع ينو

 نم مغرلابو « ةيئادب ةقيرطب تناك تاباختنالا كلت نا ولو . . ةحصلاو ةيدلبلاو فراعملاك

 -همع



 فقاوملا ضعب فقت نا تعاطتسا اهناف « اهتايحالص قيضو سلاجملا كلت نيوكت فعض

 تمدطصا اى ةيموكحلا تارادالا نوؤش ىلع اهفارشابو اهتايحالص عيسوتب تبلاطف ةديجلا
 يركفلا يعولا فعض ببسب اهدوجو نم فدهلا قيقحت يف تلشف ابنا الإ « ًانايحا ةطلسلاب

 دعب ةيعامج ةلاقتسا سلاجملا هذه ءاضعا ةلاقتسا ىلا ىدا امم . ًامومع نينطاوملا دنع يسايسلاو

 . ةطلسلا نيبو مهنيب تاضقانتلا زورب

 ةيتيوكلا ةدهاعملا ىلع ءانب ةدايس تاذ ةلقتسم ةلود تيوكلا تحبصأ 51/7/14 يفو

 يسايسلا ميقملا اهب ثعب ةركذم لكش ىلع تناك يتلو.« 51/7/14 يف ةدقعنملا ةيناطيربلا

 لع ريمألا باوجو « ملاسلا هللادبع لحارلا خيشلا تيوكلا ريمأ ىلا جيلخلا يف ةدحتملا ةكلمملل

 مكاح اهدقع يتلاو 1844 ماع ةيقافتا ءاغلإ مت ةدهاعملا هذهيو « مويلا سفن يف ةركذملا كلت

 . 1845 رياني 7* يف زيلجنالا عم حابصلا كرابم خيشلا قبسألا تيوكلا

 مئاد روتسد عضوب ريكفتلا أدب ةلماك ةدايس تاذ ةلقتسم ةلود تيوكلا تحبصأ نأ دعبو

 ةفورعملا مساق ميركلادبع ةبلاطم رثأ 5١/7/18 يف ةيقارعلا ةيتيوكلا ةمزألا تماقو « دالبلل

 عضو ىلا يهتني نأ ىلا قباسلا ريكفتلا ةرولب يف رشابم عفاد تناك يتلاو قارعلا ىلا تيوكلا مضب

 كلذ ىلع ريمألا قداصي مث نيعمو بختنم يسيسأت سلجم ةطساوب دالبلل روتسد عورشم

 ءاج 57 خيراتب ١١ مقر يريمألا موسرملا ردص ةياغلا هذهل اقيقحتو . هردصيو عورشملا

 : هيف

 روتسد رادصال ًاديهمتو « ةئيتم ةحضاو سسا ىلع مكحلا ماظن ةماقا يف انم ةبغر »

 بعشلا ةيهافر فدهتسيو ةيطارقميدلا ءىدابملا ىلا دنتسيو اهفورظ نم هماكحا دمتسي دالبلل

 : تاوه ام انمسر دقف هريخو

 دمح . يضيمحلا حلابصلا دمح : مهؤامسا ةيتآلا نم ميظنتلا ةئيه فلؤت : ىلوأ ةدام

 دمح زيزعلادبع « عناصلا ديمحلادبع . يناسدعلا ناميلس دلاخ « دلاخلا ديزلا دومح-. يراشملا

 ميهاربا فسوي , فصنلا فسوي فصن . فصنلا فسوي دمحم  ريضخلا ناعشم , رقصلا

 . جيلفلا فسوي « مناغلا

 سلجب ركذلا ةفلاسلا ميظنتلا ةئيه ءاضعاو ىلعالا سلجملا ءاضعا نم نوكتي : ةيناث ةدام

 باختنال نوناق عورشم عضو رضاحلا تقولا يف اهب موقي يتلا لامعالا بناج ىلا ىلوتي كرتشم
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 . « دالبلل روتسد دادعا هفيلأت دنع ىلوتي يذلا يسيسأتلا سلجملا ءاضعا

 هاضتقميو يسيسأتلا سلجملا ءاضعا تاباختنا ماظن نوناق ردص 1971١ ربمتبس ” يفو

 رسلجملا يف اهنغ نيبئان ةقطنم لك بختنت نأ ىلع ةيباختنا قطانم رشع ىلا تيوكلا تمسق

 ناو ةيداليم ةنس نيثالث نع بئانلا نس لقت الا نوناقلا طرتشاو رشابملا يرسلا ماعلا عارتقالاب

 خيرات نم ةدحاو ةنس ةدمل أمئاق سلجملا رمتسي نأ ىلع صنو اهتباتكو ةيبرعلا ةغللا ةءارق ديجي

 . اذه ريغ روتسدلا ررقي مل ام هباختنا ةجيتن نالعا

 سلجملا لكشت دقو 1951١ ( لوالا نوناك ) ربمسيد ٠١ يف تاباختنالا تيرجاو

 : نم « مهيلا ءارزولا مامضناو . بئان ( ٠١ ) زوف دعب . يسيسأتلا

 نازوفلا دلاخ دمحأ /وضعلا ديسلا 1

 سلجملا سيئر بئان بيطخلا دمحم دمحأ روتكدلا/وضعلا ديسلا 200

 داصتقالاو ةيلاملا ريزو حابصلا رياجلا دمحألا رباج/ خيشلا ةداعس ان

 ءاملاو ءابرهكلا ريزو حابصلا ملاسلا يلعلا رباج/ خبشلا ةداعس

 لدعلا ريزو دلاخلا ديزلا دومح / ةداعس 0

 ءناوملاو كرامجلا ريزو حابصلا ملاسلا هللادبعلا دلاخ موحرملا / خيشلا ةداعس 5

 يرحلا لالط ةفيلخ /وضعلا ديسلا 37

 ةماعلا لاغشألا ريزو حابصلا ماسلا يلعلا ملاس/ خيشلا ةداعس 4

 ةيلخادلا ريزو حابصلا ملاسلا هللادبعلا دعس / خيشلا ةداعس 5

 قازرلادبعلا زيزعلادبع دوعس /وضعلا ديسلا ٠

 دادحلا دمحا ناميلس/وضعلاديسلا 0١

 ءابنألاو داشرالا ريزو حابصلا رباجلا دمحألا حابص/ خيشلا ةداعس 0

 سيئر بئانو دهعلا يلو حابصلا ملاسلا حابص/ خيشلا ومس 01

 . ةيجراخلا ريزوو ءارزولا سلجم

 روانم ببح سابع/وضعلا ديسلا 014

 نامأ ناطلس قازرلادبع/وضعلا ديسلا ٠١

 ةماعلا ةحصلا ريزو رقصلا دمح زيزعلادبع/ةداعس 0

 ميلعتلاو ةيبرتلا ريزو حابصلا رباجلا هللادبع/ خيشلا ةداعس 1١7

 اقم



 يرمشلا يفاللا دهف هللادبع/وضعلا ديسلا

 يسيسأتلا سلجملا سيئر مئاغلا نايثث دمحم فيطللادبع/ةداعس 0-4

 ةنيذألا حلاص ناينث يلع/موحرملا وضعلا ديسلا 0

 فاقوألا ريزو حابصلا دمحلا كرابم/ خيشلا ةداعس 00

 يواسحلا زيزعلادبع كرابم/وضعلا ديسلا 03

 فتاهلاو قربلاو ديربلا ريزو حابصلا دمألا هللادبعلا كرابم/ خيشلا ةداعس 0

 عافدلا ريزو حابصلا رباحلا دمحألا دمحم / خيشلا ةداعس 01١

 يفرعم نيسح عيفر دمحم /وضعلا ديسلا

 ناريدسلا رصان يمسو دمحم /وضعلا ديسلا

 لمعلاو ةيعامتجالا نوؤشلا ريزو فصنلا فسوي دمحم / ةداعس 07

 يديزملا ىسوم روصنم / وضعلا ديسلا

 سوبدلا مساج دمح فيان /وضعلا ديسلا 0

 يضيمح ا فسوي بوقعي / وضعلا ديسلا 038
 يريطملا دلخملا دلاخ فسوي /وضعلا ديسلا نضل

 5 5 ةئسل ١ مقر نوناقلل ًاقفو ءاضعألا نم نيعون هتيوضع يف مضي سلجملا اذه ناكو

 . ًاوضع نيرشع مهددعو نيبختنملا ءاضعألا ( لوألا عوتلا )

 5 ًاريزو رشع ةعبرأ مهددع ناكو ءارزولا مهو مهفئاظو مكحب ءاضعألا ( يناثلا عونلا )

 . نيبختنملا ءاضعألا نم ءاضعأ ةثالثو نيبختنملا ءاضعألا جراخ نم مهنم رشع دحأ

 . مهفئاظو مكحبو نيبختنم ًاوضع ( 7١ ) يسيسأتلا سلجملا ددع نوكي كلذدو
 ملاسلا هللادبع خيشلل باطخب يسيسأتلا سلجملا تاسلج ىلوأ دقعب لافتحالا ىرجو

 دقو . ةثيدحلا ةلودلا ءانب ناكرا نم ايساسا انكر اهفصوب ةيطارقميدلل هموهفم هيف دكأ حابصلا

 : هلوقب هلهتسا

 يلعلا هللا مساب . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا : نيمرتحملا ءاضعالا تارضح »

 ىلع عقت يذلا سلجملا اذه « ةلقتسملا تيوكلا ةلودل يسيسأتلا سلجملا لامعا حتتفن ريدقلا

 نم رشع عساتلا يف تيوكلا لالقتسا ناك دقل . لبقتسملا يف مكحلا ساسا عضو ةمهم هقتاع

 هقكقع





 « ةماركلاو ةيرحلا الا تدجو ذنم تفرع ام يتلا تيوكلل ديدج دهع ةحتاف يضاملا وينوي رهش

 ةحلصم تناك دق . دالبلا هذه خيرات يف درطملا مدقتلاو يقرلا راودا نم ارود لثمي مكسلجم اذهو

 نوؤشلا عيمج يف حالصالا لئاسو فلتخمب هيلا ىعست |مئاد ةموكحلا فده يه تيوكلا بعش

 هذه يف تيوكلا ةايح يف روطتلا اذهو . اهريغو ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيفاقثلاو ةينارمعلا

 يف هللا نذاب  [مئاد تيوكلا رمتستسو . كلذ ىلع دهاش ربكال نمزلا نم ةريصقلا ةبقحلا

 ريخلاب دوعي ام لك يف تايبرعلا اهتاقيقش عم نماضتت ةيبرع ةلود اهسفنل هتطتخا يذلا اهقيرط

 يف دلب لك قح ديؤت ةلقتسم ةلود « ةيبرعلا ةعماجلا ميعدت ىلا اهدهج ىعستو ةيبرعلا ةمالا ىلع

 يف ةكسمتم هيلا ىعسي نم لك ديؤتو هرارقا ىلا ىعست مالسلل ةبحم ةلود « هلالقتساو هتيرح لين
 ءوس لك نم ةمالا هذه ظفحي نا ىلاعتو هناحبس هللا وعدال يناو . ةدحتملا ممالا قاثيمب كلذ لك

 يتملك متخاو . اهؤاخرو ابنماو دالبلا ةحلصم هيف ام لك ىلع مكنيعيو مكاطخ ددسي ناو

 مكتلاسر اودؤت ىتح ةملكلا عمجو فصلا ةدحو ىلع اوظفاحت نا هدالوال دلاوك مكل حصنلاب

 . « قيفوتلا يلو هللاو . هنسحأو هجو لمكا ىلع بعشلا اذه ةمدخ يف ةليلجلا

 : يسيسأتلا سلجملا تاعامتجا

 ينو ةيكزتلاب هل اسيئر مناغلا ناينث فيطللادبع ديسلا هتاسلج ىلوأ يف سلجملا بختناو

 « روتسدلا عورشم دادعال هئاضعا نم ةيسامخ ةنجل سلجملا لكش 1471 (راذآ ) سرام "٠

 ىلا هعفرو « هرارقا ىرجو « هشقانف سلجملل هتمدقو ةسلج نيرشعو ثالث يف اهتمهم تزجناف

 ١ ١ موي يف يأ مايأ ةثالث دعب هردصاو هيلع هومس قدص دقو 1477 ربمفون 8 يف دالبلا ريمأ ومس

 سيئر مناغلا ناينث فيطللادبع ديسلا لاق دقو . سلجملا اهب هرقأ يتلا ةروصلاب 1471 ربمفون

 : ملاسلا هللادبع خيشلا ومسل روتسدلا عورشم ملسي وهو سلجملا

 مظعملا انريما ومسلا بحاص

 اذه يف مكومس ىلا مدقن نأ يصخشلو روتسدلا ةنجل ءاضعا يئالمزل ريبك فرشل هنا

 ىلع دالبلل هعضو متيأر يذلا روتسدلا عورشم «٠ يسيسأتلا سلجملا نع ةباين « يخيراتلا مويلا

 روتسدلا اذه يتأي نا انئاجر لكو . تيوكلا عقاو نم ةاحوتسملا ةيطارقميدلا ءىدابملا ساسأ

 . « ينولا مكبعش ريخل ةريبكلا مكلامآل اققح

 د1
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 تيوكلا ةلود ريمأ  حابصلا ملاسلا هللادبع خيشلل تيوكلا روتسدلا هميدقت ءانثا مناغلا فيطللادبع ديسلا

 : الئاق هيلع هومس در دقو

 « زيزعلا انبعش ةايح نم ةيخيراتلا ةلحرملا هذه يف انل حاتأ يذلا ريدقلا يلعلا هللا دمحن »

 بواجتيو انديلاقتو قفتيو ةميلس ةيطارقميد سسأ ىلع موقي دالبلل روتسد عضو يف انتينما قيقحت

 متلذب ام ًاعيج مكل ركشن ع روتسدلا ردصنو ةوطخلا هذه مويلا هل كرابن ذا نحنو ء انتمأ لامآو

 ددسي نأ لأسن هللاو . مكلمع ءانثا يف ةقداصلا ةوخالا حور نم مترهظا امو , ةصلختم دوهج نم

 . « حالصلاو ريخلا هيف ام ىلا انقفويو « اناطخ

 دقو هتمهم اهب تهتنا يتلا ةيماتخلا هتسلج يسيسأتلا سلجملا دقع 1957 رياني ١١ ينو

 سلجم سيئرل ًابئان هومس ناك ثيح ةموكحلا ةملك حابصلا دمحالا رباج خيشلا اهيف ىقلأ

 : اهيف لاق دقو ةلاكولاب ءارزولا

 صلاخب نيمرتحملا ءاضعالا تارضحلو سيئرلا ةداعسل مدقتا نأ ةموكحلا مساب ينرسي »

 تاج



 ةرضحل اهريدقتو اهركش سلجملا كراشت ةموكحلا ناو . ريدقتو ةيحت نم هودبا ام ىلع ركشلا

 ةعبت هيلع ىقلا نيح « ميركلا يبرعلا بعشلا اذهل هادا ام ىلع مظعملا دالبلا ريمأ ومسلا بحاص

 هقلخ ننقي نا يف ًابغار ناك كلذ يف  هومس ناو . مكحلا ءابعا لمحت يف ةقحلا ةكراشملا

 نامياو ىروشلاب كسمت نم هلاصخ رهظت « ةيروتسد صوصن يف « بوبحملا هبعش قلخو حمسلا

 قلخلاب كسمتو ليصا نيدت نم هقامعا يف امو « دوو محارتو لفاكت نم بعشلا دارفا نيب امج

 . ربلا ىلع نواعتو

 زتعن يذلا  روتسدلا صوصن تءاجف « ةبغرلا هذه قيقحت يف ًاقفوم رقوملا مكسلجم ناكو

 عفد يف ةمهاسمو هفورظو دلبلا عقاو عم ةقفتمو ٠ ةروص لمكأ يف ةيطارقميدلل ةققحم هب ًاعيمج

 . ةراضحلا بكر يف دالبلا

 عضو يف يسيسأتلا سلجملا قتاع ىلع تيقلا يتلا ةمهملا ربك ردقت ةموكحلا نأ كش الو

 ءبعلاب سلجملا ماق دقو . لاقتنالا ةرتف ءانثا يعيرشتلا سلجملا لامعأب مايقلاو دالبلا روتسد

 نيب لماكلا نواعتلاو « اهلوانت نسحو رومالا مهفت يف ًاعئار الثم ناكف ء هجو نسحا ىلع
 . ةناكم نم هيلا وبصت ام وحن ًامدق دالبلاب ريسلل ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا نيتطلسلا

 دقف روما نم هيلع ضرعي ام اهب لوانتي ناك يتلا حورلا ىلع سلجملا ركشتل ةموكحلا ناو
 يدؤي نا نود رومالا ىلا مهترظن يف نيطبارتملا ةوخالا فالتخا يف رظنلا تاهجو فلتخت

 نا كش الو ةدحاولا ةرسالا ءانبا نيب بجاولا طبارتلاو لدابتملا ريدقتلا ىلع ريثأت ىلا فالتخالا

 اذه ءانبا ناف كلذلو . لبقتسملا ىلا انتوطخ يف اعفان ًاسرد ًاعيمج انل تناك ةيلاقتنالا ةرتفلا هذه .

 ةحلصم ىلع نيصيرحلا ٠ حالصالا ين نيبغارلا لؤافتب مداقلا يروتسدلا دهعلا نوبقريل دلبلا

 هصوصن يف ديدج بيرقلا دهعلا اذه نأ رعشي لكلاو « ريخلا ىلع نينواعتملا ايلعلا دالبلا

 . ةميركلا ةمألا هذه قامعاب ةخسارلا هروذج يف ميدق , اهدحو

 : الئاق هتملك دمحالا رباج خيشلا متتخاو

 نم لكلو نيمرتحملا هئاضعالو سلجملا سيئر ةداعسل اهركش دكؤت نأ ةموكحلا دوتو

 . دالبلا ةحلصم ةياعر يف قح ىلع نواعتو روكشم دهج نم هولذب ام ىلع « ةرتفلا هذه يف مهاس
 اناميا نمؤي ًابعشو ةموكحو ًاريمأ تيوكلا نا يهو . لاجملا اذه يف اهلوقا نا دوا ةريخأ ةملك

 ةمألا هيف ريست نا بجي يذلا حيحصلا قيرطلا امه ةيبرعلا ةدحولاو ةيبرعلا ةيموقلا نأب ًاخسار



 نل كلذ ليبس يف تيوكلا ناو . اهدارفا نم درف لك هيلا وبصي يذلا فدهلا ىلا لصتل ةيبرعلا

 انقفوي نا ىلاعتو هناحبس هللا وجرا ًاماتخو . هتاقاط دودح يف برعلا هئاقشا هجو يف هباوبا دصوي

 يلو هللاو . ةماع ةيبرعلا بوعشلاو ةصاخ ميركلا يتيوكلا بعشلا داعساو ريخ هيف امل ًاعيمج

 . قيفوتلا

 : يسيسأتلا سلجملا تازاجنا

 مقر نوناقلاب لاقتنالا ةرتف يف مكحلل يساسالا ماظنلا عضوب يسيسأتلا سلجملا ماق دقو

 .31935/1/5 خيراتب 14935 ةنسل ١

 غلبو 1977/1١/1١ يف ردص دقو دالبلا روتسد عضو ةيسيئرلا سلجملا ةمهم تناكو

 : اهنيب نم نيناوقلا نم ددع ىلع اهلالخ قفاو ةسلج ١ سلجملا اهدقع يتلا تاسلجلا ددع

 ةماعلا تادعاسملا نوناق -

 ةينواعتلا تايعمجلا نوناق
 ماعلا عفتلا تايعمجو ةيدنالا نوناق

 تيوكلا ةيدلب ميظنتب نوناق -

 ةمألا سلجم ءاضعا تاباختنا نوناق

 1971/1/1٠ يف ةيماتخلا هتسلج سلجملا دقعو

 كك



 ةمألا سلجم

 لوألا

 نم ١9/1/38

 ىتح 1١9737/1/17

 اال



 رقصلا زيزعلادبع ديسلا لوالا ةمألا سلجم سيئر
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 لوأ 1477 ( يناثلا نوناك ) رياني 71 موي يف تيرجا دقف روتسدلا ماكحأل ًاذيفنتو

 : يلاتلاك جئاتنلا تناك ثيح . ًابئان نيسمخ رايتخال ثيدحلا تيوكلا خيرات يف ةيباين تاباختنا

 قرشلا - ىلوألا ةيباختنالا ةرئادلا

 رباوصلاو شولبلاو ةبطملاو راقلا دينبو نامسد مضتو

 تاوصالا ددع

 م درزابق يلع نيسح دمحم ١

 4 طبيرخ فسوي يلع ميهاربا - ١"

 اا تايح يلع دبع رهوج نسح س *
 <,”2ى: يوسوملا دمحم دباع ديس دمحا ديس

 اا“ يعافرلا مشاه ديس فسوي ديس 0

 01 نمي هللافبع ىسيعس 1

 5343 ينرعم نيسح عيفر دمحم ا 0

 5 ناضورلا يراشم دلاخ ل 4

 61 نيسح الم دمحم 4

 ها: روفصعلا ىسيع دومحم ٠

 ها يلعلا دمحم يلع فسوي ١

 144 يديزملا ىسوم خيشلا روصنم - ١

 15 ٍناهبهب حلاص دمحم - 1

 7 يكرت دمصلادبع - 4

 افريل عوطم رهاط ميهاربا ١5

 06 يلغبلا نسح هللا دبع 7

 7 نسحملا دبع يلع نيسح # ٠١7

 7 نازولا يلع دمحم مساج -
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 584 يخن هللادبع رديح 9

 ٠١ ناهبهب ديمح ديس س 57

 ١ نميب رديح فجن 4

 الا نيبخانلا عومجم

 ةلبقلا  ةيناثلا ةيباختنالا ةرئادلا

 ةيحاصلاو باقرملاو ةلبقلا مضتو

 تاوصالا ددع

 7 رقصلا دمحلا زيزعلادبع ديسلا 7 ١

 عا ناحرفلا دمحا هتللادبع دشار ديسلا 9 ١

 1 سشاوملا ميهاربا يلع ديسلا د

 1 دلاخلا ديزلا دلاخ قازرلادبع ديسلا 9

 نر ديشرلا دمحا دمحم ديسلا  ه

 184 دلاخلا ديزلا دومح ديسلا 7 5

 1 يضيمحلا دمحا حلاص دمحم ديسلا 37

 19 عياشلا دمحملا زيزعلادبع ديسلا 4

 18 رحبلا دمحا زيزعلادبع ديسلا 7 4

 1 دشارلا زيزعلادبع ديسلا - ٠

 1 نامثعلا ناميلس دمحم فسوي ديسلا ١

 14 مليملا زيزعلادبع دمحم ردي ديسلا - ١١

 48 يفارخلا رصانلا نسحملادبع دمحم ديسلا 1

 94 ينارخلا ةفيلخ دعاسم ديسلا 5

 41 جيلفلا ميهاربا زيزعلادبع ديسلا 6

 070 رحبلا نمحرلادبع يلع ديسلا

 ه0



 148 حيمرلا رصان زيزعلادبع رصان ديسلا ل 7

 8 بيقنلا فلخ ديسلا باهولا دبع بجر ديسلا

 71 نيبخانلا عومجم

 خيوشلا  ةثلاثلا ةيباختنالا ةرئادلا

 ةئيدمو ربلا ةقطنمو ءارهجلاو تاخبيلصلاو خيوشلا مضتو

 لامعلا

 تاوصاللا ددع

 ١ يفاللا دهف هللادبع- 30

  3مينغلا حلاص دلاخ 544

 فرجحلا كرابم حالف /6

 كفي رايعلا دمحلا كرابم دمح

 ٠ كل يرمشلا يفاللا دعس ردنب

  1ديعسلا لعزملا نامثع 1١

 ٠ - امال سوهملا حيرف هللادبع

 لا ريمالا دهف فيطللادبع - م

  4ااا يحجارلا رساجلا دلاخن رساج-

 ٠ ريهظ وبا قلطم ديشر 37
 ١ ان دشار فونش دوبرعس

 - يضيمحلا هللادبع زيزعلادبع 149

 ٠ ا طيمسلا زيزعلادبع دمحا هللادبع

  5ىسيعلا دمحا زيزعلادبع 1

 ٠6 دلاخلا ديزلا دلاخ دمحم 10

 م مناغلا نيهاش دمحم فيطللا دبع

 م نييخانلا عومجم

 هاك



 ةيماشلا  ةعبارلا ةيباختنالا ةرئادلا

 خويشلا بيلجو ةيناورفلاو ةضورلاو ةيماشلا مضتو

 ةيليضعلاو

 تاوصالا ددع

 لالا دلخملا دلاخ فسوي ١

 518 كاربلا دمحلا دمحم ب ٠١

 3854 بصععملا ديشر لازنلا دلاخ - 3

 0 بصعملا ديشر لازنلا يحضم -

 0: مليسملا روانم بيبح سابع - ه

 6 نارمنلا دمحم دوعس دمحم 2 1

 1 يناسدعلا فسوي دمحم د ٠

 ع رساجلا دلاخ حلاص

 ننن يريطملا لاله يراشم 4

 عما ليجعلا نسحملادبع كارب -

 نال سمونلا عيبر ىسيع ١

 سهل يمعجلا عازملا قلطملا رصان ١١

 ما يريطملا لاله دمح ٠

 الح يريطملا روهمج يلع مانغ - 5

 284 راسجلا حلاف بيرغ براحم

 7 يطوح ا فيطللا دبع ميهاربا 15

 ال نامثعلا مناغلا هللا دبع ١

 56 يفيطقلا زيزعلادبع -

 778 رامسلا دمحم ديبع 84

 كح ناعدرلا هللا دبع نيسح ٠

 11 ةليودلا دمحم دهف يلع - ١

 1144 يرجاه لا ديعس يكرت - 7
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  - 7٠ناعيرشلا قلطم راصن 10

 1 يبعقصلا ميهاربا رصان 4

 11 مليملا فسوي هللادبع

 2 مليملا يداها دبع فسوي دمحا

 7 رماعلا بوبحم دمحا 7

 7م نيبخانلا عومجم

 نافيك  ةسماخلا ةيباختنالا ةرئادلا

 ةرسلاو ناطيخ قرباو ةيدلاخلاو نافيك مضتو

 تاوصالا ددع

 1 يماطقلا زيزعلادبع مساج - ١

 1 ديهفلا دوعسم دلاخ - ٠

 #26 يضيمحلا فسوي بوقعي - 3

 517 ديحوتلا حلاص دشار 1

 هاا نيزملا هللادبع ميهاربا ليلخ  ه

 علال رمعلا يلع نمر لادبع - 1

 1 يميصعلا تابنصلا رصان 0٠

 5 مناغلا ناينث دمحم فيطللادبع - 8

 7 رشبلا نامثع رشبلا نمحرلادبع- 4

 7” عناصلا زيزعلادبع ديمحلا دبع ٠

 7 رياسلا رصان دمحم ردب

 1 نازولا يلع دمحم دمحا

 1 ليلجلا دبعلا ناميلس ميهاربا ١

 از يسيفنلا نسحملادبع دهف -

 4 يراوخلا هط هللادبع 6

 فل عرولا نمحرلادبع حلاص فسوي - 5

 0 يرحملا هللادبع فيطللادبع ٠١

1 



 4 ينينخلا دمحم يلع حلاص
 1 ميخطلا زيزعلادبعلا دوعس - 4

 104 نييخانلا عومجم

 ةيسداقلا  ةسداسلا ةيباختنالا ةرئادلا

 ةقيدحلاو ءاحيفلاو ةيروصنملاو ةيسداقلا مضتو

 تاوصاللا ددع

 م6 دادحلا ىسيع دمحا ناميلس ١

 "7 يراشملا نسحملادبع دمح 0٠١

 1 يرونلا هللادبع يقابلا دبع 3

 ه6 نازوفلا هللادبع دلاخ دمحا 5

 2 دلاخلا دهف يلع زيزعلادبع - ه

 نفل مينغلا فسوي دلاخ قوزرم - 1

 نق يقيتعلا حلاص دمحم دهف ل 3

 741/ بيلكلا ميهاربا ناطلس هللادبع - 8

 1 دشرملا ناميلس دمحم 4

 11 يناودعلا زيزعلادبع دمحم ٠

 11 توقايلا رمعلا هللادبع ١

 1348 يجليتلا فلخ دلاخ -

 17 يديبعلا يلعلا دعس رصان ب ٠

 14 نازولا يلع زيزعلادبع 4

 15 يمورلا هللا دبع فسوي ةفيلخ ٠

 1 ناحدسلا زيزعلادبع هللادبع ١

 45 يناهبهب دمحا مشاه نيسح /١ 

 56ه اضر دمحم يلع اغا سابع -

 141 يقرعم دمحم دمحا ىفطصم 9

 9 دهفلا دمحا باهولادبع ٠
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 ١ يضوعلا يلع دمحم حلاص دمحم ميهاربا 0484

 ١ يزيبخلا ديز دهف 05

 44 سرافلا ىسوم حلاص 7

 1: فصنلا فيطللادبع دلاخن 84

 نايل تايح رهوج دومحم ميهاربا 6

 15 هللا ركش يجح هللادبع - 1

 11/ نيبخانلا عومجم

 ةمسدلا  ةعباسلا ةيباختنالا ةرئادلا

 رزجلا رئاسو اكليفو ةيعدلاو ةمسدلا مضتو

 تاوصالا ددع

 050 قازرلادبع دمحم زيزعلادبع دوعس - ١

 هما ناضورلا هللادبع يراشم هللادبع ٠

 06 فضملا مساج دما دلاخت ب 8

 61 يمظاكلا نسح نيسحلادبع ديز -
 هال فصنلا فسوي دومح  ه

 4 يقن يلع نيسحلادبع باهولادبع 51

 عا يفرعم نيسح دمحم هللادبع دمصلادبع - 0٠١

 اركذرإ هللا دبع رهاط دمحم دمحا م

 و لمازلا يلع ملسم نسحملادبع - 4

 اراض ذاتسالا ناملس دمحا مساج ٠

 نك ةعمج يكم نيسح ١-

 اركي ٍنوفيتلا هللا دبع يلع دومحم -

 ا يتشد يجاح يلع هللا دبع ٠

 ااا قازرلادبعلا زيزعلادبع دوعس ملاس -

 <34 سماقم يلع سابع ةزمح

 134 يمورلا نيسح باهولادبع حلاص

 اع



 ١7 - حلاص دمحم نيدلا سمش حلاص دمحم 14

 1 قازرلادبعلا فيطللادبعلا فسوي -

 14 حلاص دمحم حلاص دمحا 4

 7-3 دومحلا دوادلا يلع - ١

 4 كرابملا دمحملا دمحم حلاص ١
 534 لادبع يلع نيما دمحم ١

 3 حلاصلا ناميلس ليعامسا ميهاربا 7

 اخ مناغلا نيهاشلا مساج بوقعي -
 121 نيبخانلا عومجم

 يلوح  ةئماثلا ةيباختنالا ةرئادلا

 ةيليدعلاو ةيرياجلاو ةرقنلاو يلوح مضتو
 تاوصالا ددع

 1 بيطخلا دمحا روتكدلا ١

 7 سيئملا يماس ديسلا - ١

 384 عوطملا ناميلس ديسلا - 3

 هلال ناحرسلا دمحا ديسلا -

 32 ةلاضف لع ديسلا  ه

 45 يواسحلا كرابم ديسلا - 2

 7و يكرابملا كرابم ديسلا 37

 <35 ناما قازرلادبع ديسلا 4

 افرزرا يعافرلا نسحملادبع ديسلا - 4

 16 ديعاسملا دهف زيزعلادبع ديسلا

 1 الملا نمحرلادبع ديسلا

 43 جيلفلا دلاخ ديسلا -

 6 بعصلا يلع بعص ديسلا 1

 00 عناصلا قازرلادبع ديسلا 4

 11 نييخانلا عومجم

 دكت



 ةيملاسلا  ةعساتلا ةيباختنالا ةرئادلا

 بعشلاو سارلاو عدبلاو ةيثيمرلاو ةيملاسلا مضتو

 ةديمحلا ةفيلخ دمح ١

 ةنيذالا حلاص ناينث يلع

 ناريدسلا يمسو دمحم 3

 د

 ةنيذالا يضار هللادبع يضرم - 5

 صيرحلا لعزم مناغ ملاس -
 يمورلا باهولادبع دمحم

 ةنيذألا فيلخ مازح 7

 يمظاكلا نيسح ادبع فيطللادبع - 8

 عوطملا يلعلا هللادبع - 4

 نيسايلا عيزب دمحا ٠١

0 

 نيسايلا دمحم هللادبع ١

 عيرسلا عيرسلا هللادبع

 راطعلا يلع نيسح ٠

 يشد يلع ليعامسا 15

 ناشحلا رماع دعس 6

 يريسا يلع مساق

 ناعيبرلا ميهاربا دمحا ١7

 بوقعيلا فسوي هللا دبع

 ةدارعلا عيبر دلاخ - 9

 ملسملا دمحا نسحملا دبع ٠

 نييخانلا عومجم

 لالالا

 تاوصالا ددع

31 
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 يدمحالا  ةرشاعلا ةيباختنالا ةرئادلا

 « ناديعج٠ . ةيحيبصلا « ةراو « عوقملا , يدمحالا مضتو

 يبا ٠ ًابودج اهيلي امو ةبيعشلا' . ليحيحفلا « ناقربلا
 . سيطيئفلاو ساطنفلا . فقنملا . ةفيلح

 تاوصالا ددع

 م. سوبدلا كرايم ١

 0775 يرجلا لالط ةفيلخ ١

 0 سوبدلا فيان -

 هلع سوبدلا متاغ يلع
 هم عيملا مازح حلاف مازح  ه

 60 نالمحلا فيس يداها دبع 5

 060. يتيرحلا رصان دمحم ناعمج 0١

 156 ةنيذالا بيثم دمحم دمح - م

 15 طوشملا دمح طوشم - 4

 ا/ يمزاعلا بيرغ دشار ةفيلخ - ٠

 2 جعدملا دمحم دعس ١

 1 فضلا هللادبع ردب - 6

 1 سوبدلا سراف زيزعلادبع يلع ١
 افرفر يبيتعلا زهج نابيضه فلخ - 5

 00-0 يناودعلا يديمح دهف يلع ١

 19/ يناودعلا دهف قلطم يديمح 7

 18 يريمعلا ملاس ديعس حالف 7

 1 ريعيونلا يمورلا دمحم نادشر

 1 يمجعلا رفاظ كرابم ربج

 37 ميزيخملا زيزعلادبع نسحملادبع - ٠

 1 نييخانلا عومجم
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 : ةداسلا نم لك مضي يذلاو لوالا ةمألا سلجم عمتجا 1477“ رياني 14 موي ينو

 طبيرخ يلع ميهاربا - ١

 نازوفلا دلاخ دمحا ٠

 ناحرسلا ديز دمحا * 

 بيطخلا دمحا روتكدلا

 يقاللا دعس ردنب  ه

 يماطقلا زيزعلا دبع مساج
 عيمللا حلاق مازح

 تايح رهوج نسح
 ةديمحلا ةفيلخ دمح

 يراشملا نسحملادبع دمح ٠

 رايعلا كرابم دمح ١

 دلاخلا ديزلا دومح ١١

 فصنلا فسوي دومح 1

 فضملا دمحا دلاخت 5

 مينغلا حلاص دلاخ 5

 ديهفلا دوعسملا دلاخ 7

 بصعملا لازن دلاخ 7

 يرجلا لالط ةفيلخ

 نيزملا ميهاربا ليلخ 9
 ديحوتلا حلاص دشار ٠١

 ناحرفلا هللادبع دشار

 يمظاكلا ديز -

 صيرحلا مناغ ملاس 7٠

 سينملا زيزعلا دبع يماس - 4

 قازرلا دبعلا زيزعلادبع دوعس

 مع

 مى ا «با ف
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 دادجلا دمحا ناميلس

 عوطملا دلاخ ناميلس

 يوسوملا دمحأ ديس 8

 روانم بيبح سابع - 4

 يرونلا هللادبع يقابلادبع ١
 ديزلا دلاخ قازرلادبع ١
 زقصلا دمح زيزعلادبع 7

 دلاخلا يلع زيزعلادبع

 يناللا دهف هللادبع

 شاوملا ميهاربا يلع

 ةنيذالا ناينث يلع

 ةلاضفلا حلاص يلع 8

 سوبدلا مناغ يلع "8

 فرجحلا كرابم حالف 4

 سوبدلا هللادبع كرابم 5١
 ديشرلا دمحا دمحم

 درزابق نسح دمحم ب 7

 كاربلا دمج دمحم 5“

 ناريدسلا يمسو دمحم - 4

 ةنيذالا هللا دبع يضرم

 بصعملا لازن يحضم 45

 سوبدلا دمح فيان - 57

 يضيمحلا فسوي بوقعي - 8

 دلخملا دلاخ فسوي - 4

 يعافرلا مشاه فسوي ١



 دقو ةيروتسدلا نيميلا هباحر ين مسقأو ملاسلا هللادبع خيشلا ريمالا ومس هحتتفا ثيح

 : الئاق ءاضعالا بطاخ

 نيمرتحملا ءاضعالا تارضح

 هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 « هداقعناب أدبن يذلا , ةمألا سلجمل ىلوالا ةرودلا حتتفن ء ريدقلا يلعلا هللا مساب »

 . تيوكلا ةلود يف يروتسدلا دهعلا ةلحرم

 تا



 « ىلعألا اهفده وحن ةدعاصلا انتلود ريس تاقلح نم ةقلح ربتعت يتلا ةلحرملا هذه يف »

 يتيصو مكل رركا نأو « هليثمت ةنامأ اولمحتل مكراتخا نيح مكب بعشلا ةقثب مكتنها نأ يندعسي:

 . اهديلاقتو اهنيدب ةكسمتملا ةيبرعلا ةلودلا هذه يف فصلا ةدحو ىلع اوصرحت نأ : هئانبأل دلاوك

 مرتحا نا ميظعلا هللاب مسقأ نأ اندالب خيرات نم رغألا مويلا اذه يف يندعسيل هناو »

 نطولا لالقتسا نوصاو هلاوماو هحلاصمو بعشلا تايرح نع دوذاو « ةلودلا نيناوقو روتسدلا

 . « هيضارا ةمالسو

 انس ءاضعالا ربكا ةسائرب ىلوألا ةسلجلا تدقعنا سلجملا ةعاق ريمالا رداغ نا دعبو

 حابصلا ملاسلا حابص خيشلا ةسائرب ةرازولا ليكشت ميسارم تيلت مث قازرلادبعلا دوعس ديسلا

 باختنا ىرجو ةيروتسدلا نيميلا سلجملا ءاضعا ىدا مث . يريمألا باطخلا ىقلأ يذلا

 ابئان قازرلادبعلا دوعس ديسلا بختنا امنيب سلجملل اسيئر ةيكزتلاب رقصلا زيزعلادبع ديسلا

 :سسيقرلل

 : ةلاقتسا

 نم ناكو . ديدجلا يرازولا ليكشتلا ىلع باونلا ضعب ضرتعا 1474 ماع رخاوأ ينو
 تيلت 1170 رياني ٠ موي ةسلج ينو . ةيناث اهليكشت متو ةرازولا تلاقتسا نأ كلذ ةجيتن

 رياني ١؟ ةسلج يف اهقيلعت نلعا مث , سلجملا ةسائر نم رقصلا زيزعلادبع ديسلا ةلاقتسا

 ةشقانم دعب سلجملا اهلبق دقو 11764 رياربف ١5 ةسلج يف اهيلع هرارصا نلعأف داعو 5

 دوعس ديسلا هتسائرل سلجملا بختنا 1450 سرام ٠ يفو . اهيلع هرارصا اهيف ىدبا ةليوط

 . سيئرلل ًابئان ناحرسلا ديز دمحا ديسلا بختنا امك قازرلا دبعلا

 ببسبو يرازولا ليكشتلا ىلع ضارتعالا ببسب سلجملا نم باون ةعست لاقتسا امك
 ثيدحلا عنمو نيفظوملا لصف لثم تايرحلل ةديقملا نيناوقلا رارقا عنمو ةهجاوم ىلع مهتردق مدع
 اهرارقا ةيذيفنتلا ةطلسلا تعاطتسا يتلا ًايرادا فحصلا قالغاو « يداونلا يف ةسايسلا يف

 . هذه اهتاحرتقم يف ةموكحلا ديؤت ةيبلغا دوجول

 : مه ةرشعلا باونلاو تلخ يتلا ةرشعلا دعاقملا يف نيرخآ باون ةرشع أ دقو

 دما



 . رقصلا زيزعلا دبع 2 زيز > لوالا ةمالا رسلجم سيئر قازرلا دبعلا دوعس ع ديسلل افلخ لوالا ةم' قا ىلا وعس ديسلا

 ميال



 هللادبع دما دشار . يفيلخلا دمحم فيان دمحا . ليلجلادبعلا فيطللادبع دمحا

 مانغ . رمعلا نمحرلادبع يلع . ديعاسملا دهف زيزعلادبع « خيوذلا فسوي ناميلس , يرجاه لا

 يراشملا هللادبع « ٍليعملا يلع رصان « نازولا زيزعلادبع دمحم . روهمجلا نادمح يع

 . ناضورلا

 هناجل تعبات امك . للك نود هلمع سلجملا لصاو « هحاتتفال ىلوألا ةظحللا ذنمو

 مقر نوناقلا اهب ردص يتلا ةلصفملا ةيلخادلا هتحئال هتازاجنإ ةروكاب ناكو « بأد يف اهتاعامتجا

 رقأ كلذكو . 1457 ةئس ويام رهش نم رشع عساتلا ذنم اهب لمعو « 1157 ةنسل ١

 ىلإ ةفاضالاب « اهتدم رصق ىلع .لوألا يعيرشتلالصفلا نم ةيداعلا ىلوألا هترود يف سلجملا

 ةماعلا تاينازيملاب ةقلعتملا نيناوقلا اهنيب نم نوناق عورشم ١4 « يريمألا باطخلا ىلع باوجلا
 بكاوملاو تاعامتجالا نوناقو « ةقحلملاو ةلقتسملا تايئازيملاو ةلودلا ةينازيلل ةلماشلا

 ًارارق ١؟ ردصأو « هيلع تضرع يتلا ةيباختنالا نوعطلا يف لصف امك « هفالخو تاعمجتلاو

 دقع دقو . هيلإ تمدق ةضيرعو ىوكش 4/١ عومجم نم ىوكش 77١ يف تبو « ةبغرب

 اهنم ضعبلا رارمتسا لاطتسا ةسلج 77 ةرودلا كلت يف لامعألا هذه زاجنإ ليبس يف سلجملا

 . مايأ ةعضب ىلا

 يعيرشتلا هلصف يف سلجملل ةيداعلا داقعنالا راودأ نم يناثلا رودلا حاتتفا ناك دقو

 55 اهيف مت ةسلج "٠ سلجملا دقع رودلا اذه لالخو « 1477 ةنس ربوتكأ نم 14 يف لوألا

 « دحاو عامتجا نم رثكأ اهنم ةدحاولا تلمش ثيحب تاسلجلا ضعب رارمتسا ببسب ًاعامتجا

 نم نوناق عورشم 1 رارقإ نع . يريمألا باطخلا ىلع باوجلا دعب تاسلجلا هذه تضخمتو

 , لعألا عافدلا سلجمو . تيوكلا ةيدلبو « ةبساحملا ناويدو « ةرامالا ثراوت : نيناوق اهنيب

 عزنو « ةقحلملاو ةلقتسملا تاينازيملاو « ةلودلل ةماعلا ةينازيملاو , يرادالا زاهجلا حالصإو

 نوناق ليدعتو . يلهألا عاطقلا يف لمعلا نوناقو . ةماعلا ةعفنملل تقؤملا ءاليتسالاو ةيكلملا

 ضعبو . ةيراجتلا تالاكولا نوناقو . تاصقانملا نوناقو . يموكحلا عاطقلا يف لمعلا

 تاعورشم فالخب « نكامألا راجيإ نوناقو « ةاماحملا نوناقو « ةيلودلاو ةيبرعلا تاقافتالا

 . اهتشقانمو اهتسارد يف طوش سلجملا عطق يتلا ىرخألا نيناوقلا

 ًاباوجتسا سلجملا شقان امك ؛ ًاعيمج اهيلع باوجلا درو الاؤس ١١١ ءاضعألا مدق دقو

 ةحورطم تناك ةبغرب ًاحارتقا ١١١ نيب نم ةموكحلا ىلإ اهغلبأ تابغرب ًارارق 47 ذختاو . ًادحاو

 كرير



 . اهيقاب يف تبلا أجرأو , ًايهتنم اهنم ضعبلا ربتعا « هيلع

 سمح يف اهرظن « ةماع تاعوضومل ةشقانم تابلط ةسخ سلجملل تمدق كلذك

 ركسلا راعسأ عافتراو « ةيسنجلاو . تيوكلا يف, مئارجلاب قلعتت تناكو . ةصاخ تاسلج

 . بابشلا ةياعرو . ىرقلا لكاشمو ٠ ماع هجوب ةشيعملا ءالغو

 روكذملا داقعنالا رود يف « ةفلتخملا سلجملا ناجل اهتدقع يتلا تاسلجلا عومجم غلب دقو

 ريوق 5١9 سلجملل ناجللا هذه اهتمدق يتلا ريراقتلا ددعو « تاسلج

 امك . سلجملا يفظومب ةصاخلا ةيرادالا نوكشلا نم بناجب سلجملا بتكم علطضا دقو

 جيلخلا تارامال ةقادصلا دفو رايتخا اهصخخاو . سلجملا ةئيه هيلإ اهتدنسأ يتلا ماهملا ىلوت

 . يبرعلا

 ذنم سلجملا دقع ذإ . تازاجنالا نم ديدعلاب ثلاثلا يداعلا داقعنالا رود لفح دقو

 تناكو « ةسلج 14 ىدم ىلع ًاعامتجا ( 50 ) 1475 ةنس ربوتكأ نم 77 يف رودلا اذه حاتتفا

 نيناوق هنيب نم « نوناق عورشم 0٠ رارقإو يريمألا باطخملا ىلع باوجلا اهلالخ هطاشن ةليصح

 2 يمازلالا ميلعتلاو ةعانصلا نوناقو « ءازجلا نوناق نم 7١7 ةداملا ليدعتو ٠ داريتسالا

 « ةلودلل ةماعلا ةينازيملاو . راخدالاو فيلستلا كنبو « ةيتيوكلا ةيوحلا طوطخلا ةسسؤمو

 نوناقو « 77/15 ةيلاملا ةنسلل ةلودلل يماتخلا باسحلاو « ةقحلملاو ةلقتسملا تاينازيملاو

 ةيبرع تاقافتا ىلإو ٠ ىرخأ ةماه نيناوق ىلإ ةفاضالاب . اهكالمتساو اهنيمثت دارملا تاراقعلا

 . ءاهتنالا ىلع تكشوأ نيثالثلا اهددع غلب نيناوق تاعورشم ىلإو « ةيلودو

 امنيب ٠ ًاغيمج اهيلع باوجلا درو « الاؤس ١١١ ءاضعألا اهب مدقت يتلا ةلئسألا دع ناكو

 نيسمخو ةعستل سلجملا باجتسا احارتقا 77 ءاضعألا نم ةمدقملا تابغرب تاحارتقالا ددع غلب

 ديق هادع امو « ًايهتنم تاحارتقالا يقاب نم أسق ربتعاو . ةموكحلل اهيف هيأر غلبأ « اهنم

 . ثحبلا

 تاسلج عست اهرظنل سرك « ةماع تاعوضومل ةشقانم تابلط ةتس سلجملل تمدقو

 . ةينلعو ةيرس نيب

 تمدقو « ًاعامتجا "77 رودلا اذه لالخ ةكرتشملاو ةيلصألا سلجملا ناجل تدقع دقو

 م1



 . اهترظن يتلا تاعوضوملا يف ًاريرقت ١45 سلجملل

 يف ترمثأ يتلا ةقفوملا اهدوهجب ةداشالا ردجت سلجملل ةماعلا ةنامألا طاشن ماقم يفو

 يتلا تاعوضوملا نمضتم نايب رادصإو « ةيزيلجنالا ةغللاب روتسدلل ةمجرت جارخإ ةلحرملا هذه

 ةيمسرلا ةديرجلاب ترشن يتلا نيناوقلا ةعومجم اذكو « يناثلا داقعنالا رود لالخ سلجملا اهرظن

 ىلع ةقباسلا نيناوقلا تاعومجم دادعإ نع الضف 1454و 1971و 1457 تاونسلا لالخ

 تاسلجلا طباضم نيودتو . سلجملا لامعأب ةلصتملا تانانيبلا نم ديدعلا عمجو . كلذ

 . ةيبرعلا لودلا تاناملرب ىلإ ةيبيردت تاثعب دافياب يرادالاو ينفلا اهيزاهج ميعدتو « اهرشنو

 : ريمالا ةافو

 لوألا يعيرشتلا لصفلا يف ةمألا سلجم ةعاق اهتدهش يتلا ثادحالا مهأ نم لعلو

 ربوتكأ 7١ موي دالبلا ريمأ حئابصلا ملاسلا هللادبع خيشلا باصا يذلا يحصلا ضراعلا ةأجافم

 ةملكب ةسلجلا تلهتسا ثيح نسلجملل عبارلا داقعنالا رود حاتتفاب موقي ناك امدنع 6

 : اهيف لاق يتلا هومس

 - مكل ًاينمتم سلجملل عبارلا يداعلا داقعنالا رود حتتفا هنأش لج ىلاعت همساب »

 نيبو مكنيب رمتسملا قيثولا نواعتلاب ؛ مكلامعا يف قيفوتلا ماود  ةدحاولا ةرسالا يف ءاضعأك

 دوعس ديسلا سلجملا سيئر در دقو . « ءاعمج ةيبرعلا ةمالاو زيزعلا انتيوك ةمدخ يف « ةموكحلا

 سلجم سيئرو دهعلا يلو حابصلا ملاسلا حابص خيشلا عرش مث . ةزجوم ةملكب قازرلادبعلا
 ترهظ هفصتنم ةوالت يف غلبي نا لبقو « ريمالا نم هملست يذلا يريمالا باطخلا ةوالتب ءارزولا

 « ةعاقلا ةرداغمل رطضاف ملاسلا هللادبع خيشلا حمالم ىلع يحصلا ضراعلا نم بعتلا مئالع

 هللا همحر اهئراب ىلا ةبيطلا هحور تضاف 14504 ربمفون 74 ءاسم ىتح شارفلا مزال نأ دعبو

 . تامدخو رثآمو ريخ نم ةيبرعلا هتمألو دلبلا اذهل مدق امع هباثأو هتانج حيسف هنكسأو ىلاعت

 :«ثادحألا نم ًاريثك لوألا يعيرشتلا لصفلا نم عبارلا يداعلا داقعنالا رود دهش دقو

 ماهسالا ىلع اهفاطق ينجب معني أدبو « ةيطارقوميدلا تانسحب نمآ يذلا بعشلا لابقاب زيمتو
 يف ةلثمتم تازجنمب رخزت ةرودلا هذه لعج ام . ةماعلا نوئشلا هيجوت يف ةيعاو ةيباجيإ ةكراشمب

 عست ىدم ىلع نوناق عورشم نيعبسل سلجملا رارقإ يف مث يريمألا باطخلا ىلع باوجلا

 له



 ع 19568 ةنس ربوتكأ نم 11 يف ةرودلا حاتتفا ذنم ًاعامتجا نيعبس ىلع تلمتشا ةسلج نيعبرأو

 يف اريرقت 184 سلجملل تمدق يتلا ةفلتخملا سلجملا ناجل اهتدقع اعامتجا 70/8 بناج ىلإ

 ضئارعلا عومجم نم ىوكش ١4١ يف تبلا نع الضف « اهيلإ تليحأ يتلا تاعوضوملا ىتش
 اهيلع تباجأو ةموكحلا ىلإ ءاضعألا اههجو الاؤس ١67 نعو . 5 امهددع غلابلا يواكشلاو

 ىلإ ةبغرب تارارق اهنم نيسمخ يف سلجملا ذختا ةبغرب احارتقا 14 ىلإ ةفاضالابو . اهعيمج

 . سلجملا هرظن ماع عوضومل دحاو ةشقانم بلط ىلإو ٠ اهنم ًابناج ظفحو . ةموكحلا

 هرارق 1434 ةنس ويام نم ١7 يف ةدقعنملا هتسلجب ردصأ دق ةمألا سلجم ناك املو

 لمكتست نأ ىلع . هئاضعأ نم ةيناملرب ةبعش نيوكتو يلودلا يناملربلا داحتالا ىلإ مامضنالاب

 لعفلاب ةيتيوكلا ةبعشلا هذه تسسأت دقف « داحتالا اذه ىلإ مامضنالل ةمزاللا تاءارجالا

 ذنمو ءداحتالا ةيوضع يف اهوبق 1474 ةنس سطسغأ ٠١ يف متو .يلخادلا اهماظن ترقأو

 لامعأ يف داجلا ماهسالابو . داحتالا طاشن يف ةيباجيالا اهتكراشمب عملت تأدب خيراتلا كلذ

 « تيوكلل يطارقميدلا دوجولا تزربأو ء راظنألا تتفلتسا ةقومرم ةروصب هتاعامتجاو هتارمتؤم

 . يلودلا ديعصلا اذه ىلع داحتالا يف ظوحلم نايك ال حبصأ ىتح

 يذلا يعيلطلا يباينلا لصفلا اذهل ماتخلا كسم ٍليمكتلا سماخلا داقعنالا رود ناكو

 لفاحلا لبقتسملا قيرط ىلع ًاعشم ًءاضو اهقيرب لسرتل ةقحلا ةيطارقوميدلا ءاوضأ هيف تالالت

 . لامآلاب

 . 19517 رياني "٠ موي ةيماتخلا هتسلج ةمألا سلجم دقع دقو

 ل



 ةمآلا سلجم

 يناثلا

 1١9717/1١/07٠6 نم

 1١917١/1١7/1١ ىتح
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 ناحرسلا ديز دمحا ديسلا يناثلا ةمألا سلجم سيئر



 سلجم ءاضعا رايتخال تيوكلا يف ةيباين تاباختنا يناث 14717 رياني 5 موي يف ترج

 -: يلاتلا وحنلا ىلع تاباختنالا جئاتن تناك دقو . يناثلا يعيرشتلا لصفلا يف ةمألا

 قرشلا  ىلوالا ةرئادلا
 تاوصالا ددع

 للك يعافرلا دمحا ديسلا مشاه ديسلا فسوي- ١

 11 طبيرخلا فسوي يلع ميهاربا - *

 اديني نمي دمحم هللا دبع ىسيع - 7

 1 تايح رهوج نسح 4

 ا يديزملا ىسوم روصنم-
 مل يوسوملا دباع ديسلا دمحأ ديس 1

 44 درزابق يلع نيسح دمحم ا 3٠7

 18 يلعلا دمحم رفعج - 8

 7 حلاصلا دمحم حلاص دمحا 4

 184 ىسيعلا فيطللادبعلا دمح ٠

 16ه ناميلس ليعامسا ليلخ ١

 1 يناهبهبلا نسح ديسلا ليلجلادبع - ١

 1/7/8 نيبخانلا عومجم

 ةلبقلا  ةيناثلا ةرئادلا

 تاوصالا ددع

 ه8 خيوذلا حلاص فسوي ناميلس 3

 قل يفارخلا نسحللادبع دمحم 1
 1 رقصلا دمح زيزعلادبع - <
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 نهد جيلفلا ميهاربا زيزعلادبع -

 ها شاوملا ميهاربا يلع ه

 0 مليملا زيزعلادبع دمحم ميهاربا - 5

 1 رحبلا دمحا دمح 7

 انف مناغلا ميهاربا فسوي - 8

 73 ديشرلا دمحا دمحم 4

 41 يكرتلا جرف يكرتلا كرابم

 54ه راجنلا دواد ناميلس دواد- ١

 هع يقيتعلا فيطللادبع دلاخ -

 7 يريمعلا كرابم مناغ ١

 اذن ناضمرلا دمحا هللا دبع دمحم ١4

 1174 نيبخانلا عومجم

 خيوشلا  ةثلاثلا ةرئادلا

 تاوصالا ددع

 41 رايعلا دمح كرابم دمح ١

 411 فرجحلا كرابم حالف - *

 4مل مينغلا حلاص دلاخ ' 3٠

 < يرمشلا يفاللا دهف ينال 4

 5ال يمورلا نيسح باهولا دبع حلاص 0

 14 يرمشلا يفاللا دهف هللادبع- 1

 0و يزنعلا صحقلا هللا فيض دمحم ٠

 10ا/ فرجحلا دعس فيه - 8

 نو حطوطم ناموتدهف 4

 ايش يرمشلا يفاللا دعس ردنب ٠١

 1 يمجعلا رقص دعس ناخيرم ١

 ه4



 <15 يبلصلا دشار فونش دوبرع -

 7 ناريطملا دوعس حلاص 1

 ال حالفلا دمح فيطللا دبع -

 15484 عيريصملا رطم حلاف 6

 15 نارمجلا مناغ دوعس 7

 1 نالعشلا دمحم هللادبع دمحم ١١7

 1 يزنعلا ريهظوبا قلطم ديشر -

 7 يدفرلا روصنم حلاص 9

 4 يزنعلا ديذللا يكرت دمحم ٠

 <78 يطوحلا يلع دشار يلع ١

 7 نانيصحلا رماع يلع هللا دبع -

 7796 نيبخانلا عومجم

 ةيماشلا  ةعبارلا ةرئادلا
 تاوصالا ددع

 1م يريطملا دلخملا دلاخ فسوي- ١

 الكا يلديحجلا لاله ميركلادبع- ١

 ع2” كاربلا رصان دمح دمحم ل

 7 بصعملا ديشر لازنلا دلاخ

 0/0 مليسملا روانم بيبح سابع 0

 14 ةديبهلا يحضم دمحم دوعس 1

 14 نارمنلا دمحم دوعس دمحم 7

 4ع يمزاعلا بيرغلا دشار ةفيلخ - 4

 ع يريطملا روهمجلا نادمح يلع مانغ- 4

 104 رساجلا دلاخ حلاص ٠

 14 يمزاعلا ريرهلا دمحم دبع يفال

 44 يوالجلا لضاه ملاس لضاه ١١

 -قاس



 يريطملا رمع باقع دلاخ ٠

 يمزاعلا مليوس دوبع ناشوح - 4

 يمجعلا دمحلا عازه قلطم رصان ٠١

 يريطملا لاله دمح

 جيلفلا دهف زيزعلادبع - ٠١7

 راسجلا حلاف بيرغ براحم

 نارجنلا حلاص لبجم دمحم 9

 عئاصلا نمحرلا دبع دمح - ٠١

 بصعملا سرافلا دعس دوعس - ١

 ىماتيلا فلخ بوقعي -
 سابقدلا ناليعج بيبش 7٠

 يريطملا دايع يكرت يزاغ 4
 يريطملا كرابم فلخ دمحم 0

 سمونلا عيبر سابع 5
 يريطملا حلاقلا ركسعلا حلاف 7

 رياسلا رصان دمحم رصان

 يديشرلا سيبدلا حلفملا عازه

 يريطملا يراس لاله دوعس ٠١
 يريطملا ناينب نادشر نمحرلادبع ١"

 ناعيرشلا راصن قلطم 7

 يريطملا حادبا ديع خيشلا دمحا ا“

 يميلشلا عيصيعص دمحم قلطم 4

 يديو لا ملاس يناث ملسم 5

 ريضخ حلاف رصان 1

 مولد دمحم مولد ا”

 جباسلا جباس هللادبع نازوف 8

 160٠ 4 نييخانلا عومجم
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 نافيك  ةسماخلا ةرئادلا

 ديهفلا دوعسملا دلاخ - ١

 يناسدعلا فسوي دمحم ٠١

 يواعرصلا هتلادبع زيزعلادبع -
 يميصعلا رياس تابنص رصان -

 نيزملا ميهاربا ليلخ ه

 يماطقلا زيزعلادبع مساج 1
 يراصنالا ايركز هللادبع ٠

 ديحوتلا حلاص دشار - 8

 يريطملا لاله ناحجف 4

 زامقوب باهولادبع ردب ٠١

 سجربلا فيطللادبع ١

 ةكحاضملا نمحرلادبع

 ناعيرشلا راصن دلاخ ١

 ليلجلا دبعلا فيطللادبع دمحا

 عناصلا ديمحلادبع قازرلادبع 6

 رطملا دمح ىسيع هللادبع

 هللادبع ليعامسا ملاس 7

 يواعرصلا هللادبع دهف

 يلهسلا رساجلا ناميلس دهف - 9

 ديدشلا دمحم دلاخ ٠

 راصنلا يلع هللادبع ١

 نازولا يلع دمحا

 ميهاربا ليلخ يلع 7٠

 جاجه دمحم يلع 5
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 سابردلا دمحا مساج 6

 سوحاطلا دشار - +

 يبيتعلا جرف هللادبع دومح 77

 عرولا حلاص فسوي

 يبيتعلا زهج نابيضه فلخ

 ”  يدابلا ناحيف دمحم ٠

 يلعلا ناحرف رماع

 717601/ نييخانلا عومج

 ةيسداقلا  ةسداسلا ةرئادلا

 رمعلا يلع نمر لا دبع يلع

 ناحرفلا هللادبع دشار

 دلاخلا ديزلا دلاخلا قازرلادبع

 نازولا زيزعلادبع فسوي -

 يواسحلا حلاص زيزعلا دبع كرابم
 و د

6. 

 يرابينلا نمر لادبع دمحم هللا دبع - 1
 نودعسلا مساج زيزعلادبع دمحا ٠

 عياشلا يلع دمحم فسوي - م

 نازوفلا هللادبع دلاخش دمحا 4

 ليعامسا هللادبع ميهاربا دشار ٠

 يرونلا هللادبع يقابلادبع - ١

 بيصعلا هللا دبع دمحم نسحملا دبع - ١

 مشيغدلا دمحم مشيغد 1

 ناعيبرلا دعس ميهاربا دمحا

 نازوفلا فيطللادبع دهف مساج ٠١
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 نانيسحلا يلع ملاس فسوي -

 باهشلا دمحم مساج 7

 ديشر دومح دعسلا هللا دبع

 مليملا زيزعلادبع دمحر دب -

 طيمسلا زيزعلادبع دهف دوعس ٠١

 دمحالا زيزعلادبع دوعس هللادبع ١

 رفسملا دمحم هللادبع دلاخن 77

 مناغلا نيهاش دمحم فيطللا دبع - 7

 يكنزلا دلاخ فسوي ١4

 يلعلا هللادبع رقص فسوي 6

 184٠ نيبخانلا عومجم

 ةمسدلا  ةعباسلا ةرئادلا

 يمظاكلا نسح نيسحلادبع ديز 0

 يمظاكلا نسح نيسحلا دبع فيطللا دبع

 ذاتسالا ناميلس دمحا مساج

 عوطملا هللادبع رهاط ميهاربا

 يتشد هيجاح يلع هللا دبع 3

 فضملا مساج دمحا دلاخن

 مل اه اه

3 

 فصنلا دمحا فسوي دومح ٠

 يمورلا هللا دبع فسوي ةفيلخ 4
 فضملا مساج هللا دبع ردب - 4

 ناضورلا يراشملا هللادبع ٠١

 باهشلا دمحم مساج هللادبع ١

 ةعمجلا يكم نيسح ١

 م46

5384 

531 

 هك

 ١.0

5 

 *ه
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34 

595 

16 
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5341 
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 رهاط بوقعي فيطللا دبع - ٠
 ناسعدلا ناسعد ديع قوزرم - 4

 يراوخلا يلعلا هللادبع 6

 دمحلا دعاسم دمحم زيزعلادبع 7

 ناعقفلا دشار دمحم ملاس ٠

 بيعشلا مالسلادبع زيزعلا دبع دمحم -
 رماعلا بوبحم دمحا

 79477 نيبخانلا عومجم

 يلوح  ةنماثلا ةرئادلا

 ملسملا فيطللادبع دلاخ

 ديعاسملا دهف زيزعلا دبع - ١

 ناحرسلا ديز دمحا 83

 ةلاضفلا حلاص يلع 1

 يليعملا رصان يلع رصان -

 بيطخلا دمحا

 عوطملا ناميلس

 عوطملا دلاخ دمحم

 نمل ماس

 حلاصلا دعاسم دمحم ٠

 داشرملا دلاخ دمحم ١

 رساجلا رساج

 نبزلا نسحملادبع

 عيزبلا دمحا

 ناونبلا كرابم هللا دبع 6

 يرجاهلا دشار

6 

 يع ع 2

-145- 

 عا”

10 

78> 

1 

 ١

082 

>30 

 تاوصالا ددع

 <2ىخخ

 الكل

 اال

7 

55 

71 

3 

1 

00 

135 

1 

11 

 نال

 انحف

 د

 ل



 ١7 نازوفلا دمحا 6

 1 مولغ يلع دمحم

 5 روكذملا ملاس 9

 5 يفيلملا زيزعلادبع - ٠

 5 يفيلخلا دمحا ١

 اناث شيودلا دوعس - 1

 ل الملا نمحر لادبع 7

 1 قوتعملا رصان - 4

 <30 سرافلا حلاص 5

 18517 نيبخانلا عومجم

 ةيملاسلا  ةعساتلا ةرئادلا
 تاوصالا ددع

 كيل ةنيذالا حلاص ناينثلا يلع ١

 447 يتيرحلا رصان دمحم ناعمج ١

 ماا رصان يمسولا دمحم ب 3

 افراث ةئيذالا يضار هللا دبع يضرم 0

 #30 يريوخلا قلطم ضوع دشار ه

 نضر صيرحخلا لعزم مناغ ماس 1

 3 يمورلا نيسح باهولادبع دمحم ٠

 14 ةديمحلا ةفيلخ دمح 8

 4م هللا رصنلا دمحم قازرلادبع دمحم 2 4

 55 ماهدلا تيخب بوبحم ٠

 781/١ نيبخانلا عومج

 عقال



 يدمحالا  ةرشاعلا ةرئادلا

 يمزاعلا دشار فيس دشار ا

 عيمللا مازح حلاف مازح

 يمزاعلا حليوصلا دومح حلاف

 يمزاعلا يمانلا ناحرف حلفم

 سوبدلا مساج هللادبع كرابم

 بيرغلا قوزرم دمح دهف 1
 سوبدلا مساج مناغلا يلع

 سوبدلا دمح فيان 4

4 

 معا ده اه

3 

 رباج نيسح نارجع دلاخ

 نالمهلا نالم# دعس دوعسم -

 يرجلا دمحم لالط ةفيلخ ١

 يناودعلا ديع ديمح دهف يلع ١١

 يمجعلا ديهف يماط حالف دعس ب ٠

 يمجعلا نسح حالف نسح - 4

 يناودعلا دمحم نادمح ملاس 16

 يناودعلا دهف قلطم يديمح 7

 يناودعلا يديمح دهف هللادبع ١

 جرفلا لبجم دمحا 14

 ينالتملا ةدعسلا دعس دعس

 داركملا ناكار دمح ناكار ٠

 يناودعلا دهف قلطم دمحا

 يمشاحلا دمح دهف

 يمجعلا ةليوحلا هللادبع فياه يداه 7٠

 يمجعلا رصان ماصع فيان 4
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 1م ناناماز ناعيبرلا دوعس ماس 0

 مه رقصلا دومح رقص ناميلس

 701/84 نييخانلا عومجم

 نيذلا باونلا ضعب مدقا لب تاباختنالا هذه ةهازن ين نيحشرملا نم ريثكلا نعط دقو

 ءامسا يلي ايفو , سلجملا نم مهتلاقتسا ميدقت ىلع ةيبرتلا ريزو مهنمو . تاباختنالا يف اوزاف
 نم لكشتي نيذلا ةرازولا ءاضعاو مهدعب نم اوتا نيذلاو نيليقتسملاو نيزئافلا باونلا

 : ةمألا سلجم مهعومجم

 عوطملا هللادبع رهاط ميهاربا وضعلا ديسلا 2 ١

 طبيرخ فسوي يلع ميهاربا وضعلا ديسلا - ١
 ةيعرف تاباختناب زاف مليملا زيزعلادبع دمحم ميهاربا وضعلا ديسلا 2 ٠

 "ع خيراتب ترج

 ةمألا سلجم سيئر ناحرسلا ديز دمحأ ةداعسلا بحاص

 ةيعرف تاباختناب زاف ليلجلادبعلا فيطللادبع دمحأ وضعلا ديسلا هد

 1 خيراتب ترج

 ةيعرف تاباختناب زاف يفيلخلا دمحم فيان دمحا وضعلا ديسلا ل 1

 737/5/1٠١ خيراتب ترج

 دهعلا يلو حابصلا رباجلا دمحألا رباج خيشلا ومس ب ٠

 ءارزولا سلجم سيئرو

 ءابنالاو داشرالا ريزو حابصلا ملاسلا يلعلا رباج خيشلا ةداعس - 4

 ذاتسألا مساج وضعلا قديسلا ات 5

 يتيرحلا رصان دمحم ناعمج وضعلا ديسلا ٠-

 يملا مازحا (ازخيوضغلا كيسنلا ببال
 تايح رهوج نسح وضعلا ديسلا

 رايعلا كرابم دمح وضعلا ديسلا 1

 لدعلا ريزو راسجلا ديمحأ دلاخ ةداعس 4
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 لمعلاو ةيعامتجالا نوؤشلا ريزو فضملا دمحأ دلاخ ةداعس 6

 ةماعلا لاغشألا ريزو حلاصلا ىسيعلا دلاخ ةداعس

 بصعملا لازنلا دلاخ وضعلا ديسلا ١

 ةمآلا سلجم سيئر بئان مينغلا حلاص دلاخ وضعلا ديسلا 7و4

 ملسملا فيطللادبع دلاخ وضعلا ديسلا

 ةيعرف تاباختتناب زاف سوحاطلا ديدشلا دمحم دلاخ وضعلا ديسلا ٠

 77/5/٠١ خيراتب ترج

 هرابتعا سلجملا ررق ديهفلا دوعسملا دلاخ وضعلا ديسلا ١

 14//51/ 4 ةسلجب اليقتسم

 تاسلج رضحي مل هنوكل

 هيف اوضع هباختنا ذنم سلجملا

 . ةيروتسدلا نيميلا دؤي لو

 ةيعرف تاباختناب زاف يبيتعلا زهج نابيضه فلخ وضعلا ديسلا

 م خيراتي ترج

 نيزملا ميهاربا ليلخ وضعلا ديسلا #

 ةيعرف تاباختناب زاف ليعامسا ميهاربا دشار وضعلا ديسلا 4

 17/0/٠١” خيراتب ترج
 ناليجحلا دشار فيس دشار وضعلا ديسلا 6

 هرابتعا سلجملا ررق ناحرفلا هللادبع دشار وضعلا ديسلا 7

 <1// 5/14 ةسلجب اليقتسم

 تاسلج رضحي مل هنوكل

 هيف اوضع هباختنا ذنم سلجملا

 ةيروتسدلا نيميلا دؤي ملو
 يرسيوجلا ضوع دشار وضعلا ديسلا 7

 يمظاكلا ديز وضعلا ديسلا تاق

 عافدلاو ةيلخادلا ريزو حابصلا ملاسلا هللادبعلا دعس خيشلا ةداعس 9

 خيوذلا فسوي ناميلس وضعلا ديسلا

 6ع
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 كد

 تا
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 ا
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 حلاصلا كلملادبع حلاص ةداعس

 يمورلا باهولادبع حلاص وضعلا ديسلا

 حابصلا رباجلا دجحألا حابص خيشلا ةداعس

 روانم بيبح سابع وضعلا ديسلا

 يقيتعلا ملاس نمحرلادبع ةداعس

 ديزلا دلاخ قازرلادبع وضعلا ديسلا

 جيلفلا ميهاربا زيزعلادبع ةداعس

 رقصلا دمح زيزعلادبع وضعلا ديسلا

 يواعرصلا هللادبع زيزعلادبع ةداعس

 ديعاسملا دهف زيزعلادبع وضعلا ديسلا
 يلديحجلا لاله ميركلادبع وضعلا ديسلا

 يمظاكلا فيطللادبع وضعلا ديسلا

 طيمسلا دمحأ هللادبع ةداعس

 حابصلا رياجلا هللادبع خيشلا ةداعس

 يتشد هيجاح يلع هللادبع وضعلا ديسلا

 ناضورلا يراشم هتلادبع ةداعس

 شاوملا ميهاربا يلع وضعلا ديسلا

 ةئيذألا حلاص نايئث يلع وضعلا ديلا

 ةلاضفلا حلاص يلع وضعلا ديسلا

 هما

 ةيبرتلا ريزو

 ةيجراخلا ريزو

 طفنلاو ةيلاملا ريزو

 هرابتعا سلجملا ررق

 4//317/ 6 ةسلجنب اليقتسم

 سلجملا تاسلج رضحي مل هنوكل
 هيف اوضع هباختنا ذنم

 ةيروتسدلا نيميلا دؤي ملو

 ةماعلا ةحصلا ريزو

 اليقتسم هرابتعا سلجملا ررق

 مل هنوكل 4/5//717 ةسلجب

 هباختنا ذنم سلجملا تاسلج رضحي

 ةيروتسدلا نيميلا دؤي ملو هيف اوضع

 فتاه او قربلاوديربلاريزو

 4/1٠//194737 خيراتب اريزو نيع

 ءاملاو ءابرهكلا ريزو

 ةعانصلاو ةراجتلا ريزو

 ةيمالسالا نوؤشلاو فاقوألا ريزو
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 رمعلا نمحرلادبع يلع وضعلا ديسلا

 نمبب هللادبع ىسيع وضعلا ديسلا
 يريمعلا كرابم مناغ وضعلا ديسلا

 حليوصلا دوم حلاف وضعلا ديسلا
 فرجحلا كرايم حالف وضعلا ديسلا
 يفاللا دهف ينال وضعلا ديسلا
 يواسحلا زيزعلادبع كرابم وضعلا ديسلا
 سوبدلا مساج هللادبع كرابم وضعلا ديسلا

 كاربلا دمح دمحم وضعلا ديسلا

 يفارخلا نسحملادبع دمحم وضعلا ديسلا

 ناريدسلا رصان يمسو دمحم وضعلا ديسلا

 يناسدعلا فسوي دمحم وضعلا ديسلا

 ةنيذألا هللادبع يضرم وضعلا ديسلا

 يماثلا ناحرف حلفم وضعلا ديسلا

 ماك

 اليقتسم هرابتعا سلجملا ررق

 رضحي مل هنوكل 7/4/4 ةسلجب

 هباختنا ذنم سلجملا تاسلج

 دؤي ملو هيف اوضع

 . ةيروتسدلا نيميلا

 ةيعرف تاباختناب زاف
 ا خيراتب ترج

 هرابتعا سلجملا ررق

 مل هنوكل ”1/ 4/ 8 ةسلجب اليقتسم
 لئم سلجملا تاساج رضحي

 ملو هيف اوضع هباختنا

 . ةيروتسدلا نيميلا دؤي

 هرابتعا سلجملا ررق

 هنوكل ”1/ 4 / 4 ةسلجب اليقتسم
 ذنم سلجملا تاسلج رضحي مل

 ملو هيف اوضع هباختنا

 . ةيروتسدلا نيميلا دؤي



 يديزملا ىسوم روصنم وضعلا ديسلا -4

 يميصعلا تابنصلا رصان وضعلا ديسلا 6

 ٍليعملا يلع رصان وضعلا ديسلا 5

 ءارزولا سلجم نوؤشل ةلودلا ريزو يعافرلا مشاه ديسلا فسوي ةداعس 77

 دلخملا دلاخ فسوي وضعلا ديسلا -

 نازولا زيزعلادبع فسوي وضعلا ديسلا 8

 -: ىرج اذام

 متي فوس ريوزت ةمث كانه نا , تاباختنالا لبق ام تيوكلا هشيعت يذلا ماعلا وجلا ناك

 ىلع ترهظ نا تئبل ام . سانلا نيب ام لوادتت ليواقا ةمث يهو « ةلبقملا تاباختنالا يف

 اهريرحت سأري ناك يتلاو ( ةيمويلا ) مويلا رابخا ةديرجف . تالجملاو دئارجلا تاحفص

 184170 ددعلا يف ءاج ام اهنم . عوضوملا اذه لوح تالاقم ةدع تبتك جيلفلا دهف زيزعلادبع

 ١51٠ ددعلااهتمو ( 1471/1/1/) ١50 ددعلا يفاهنمو ( 1477/1/5

 ..(اة؟5ال/ا/كد)

 ةنماثلا ةعاسلا ذنم عارتقالا ةيلمع تأدب ثيح « 1951/ رياني 55 تاباختنالا موي ءاجو

 ناحل ةدعو ةيسيئر ةنحل ةيباختنا ةرئاد لك يف تناك املو . . ءاسم ةنماثلا ةعاسلا ىتحو ًاحابص

 ناجللا قيدانص قلغت نا تاباختنالانوناق نم 75 ةداملا صنت امكو  يغبني ناكف « ةيعرف

 . ةرئادلا كلت يف نيحشرملا نع نيبودنم ةقفرب ةيسيئرلا ةنجللا ىلا اهلقن متيو متختو ةيعرفلا

 قيدانص اوذخاو ةيعرفلا ناجللا ضعب اولخدو ةطرشلا لاجر ضعب ماق نا ثدح يذلا نكلو

 - نيحشرملا يبودنم دحا ةقفارم نودو اهمتخو اهقلغ نود ةيسيئرلا ناجللا ىلا اهلقنل عارتقالا

 : كلذل ةجيتنو  نيحشرملاو باونلا نايب ةياور بسح

 تدلعا ( ةتس ) مهنمض نمو حشرم ( 78 هعقو 1971/1/11 موي يف نايب ردص ١

 « ديزلا قازرلادبع . ناحرفلا دشار « رقصلا زيزعلادبع ] : مهو مهزوف ةموكحلا

 -: نايبلا صن يلي اميفو «[ يناسدعلا دمحم . رمعلا يلع . ينارخلا دمحم

 ما



 نايب

 1 موي تيرجأ يلا تاباختنالا يف نيحشرملا نم رداص

 زوفب ةماعلا تاباختنالا جئاتن ىلع ةريبك الامآ بعشلا دقع دقل : نونطاوملا اهيأ

 لكاشملا ةحاعمب هتحلصم ىلع رهسلاو هتمدخب نونمؤي نيذلا نيصلخملا هئانبأ نم ريبك ددع
 « ةبقارم زاهجو ةيعيرشت ةطلسك اهلجأ نم سلجملا دجو يلا ةيساسألا اياضقلاو ةماعلا

 تناكو ةصلخملا ةينطولا رصانعلا نمر يبك ددع اهضوخل ىدصت ةيباختنالا ةكرعملا ءدب دنعو

 يف ةبالصلا يوذ نم نيصلخملا نيحشرملا نم ةيبلغأ سلجملا ىلا يتأت نأ ىشخت ةطلسلا

 تاععاشالا ثبل اهدي يف يتلا لئاسولا عيمج لامعتسا ىلا تدمع كلذل . قحلا لوق

 ةيلاملا دئاوفلا عيزوت ىلا ءوجللاب ديبأتلا بسك ةلواحمو نيحشرملا ضعب دض ةضرغملا

 تلواح امك . مئاسقلاو تويبلا عيزوتو بصانملاو تايقرتلاو فئاظولاب دوعولا ءاطعاو

 ةجيتن يف ريثأتلا ةيغب . ءارغالا مهعم عفني مل نمم نيفظوملا نم نينطاوملا ضعب ديدبت
 لاومألا عيزوتب اوماق نيذلا نيحشرملا نع ةطلسلا تضاغت كلذ بناج ىلاو تاباختتالا

 اقفو اهيلع بقاعي ةميرج ربتعي امم تاوصألا بسكو نينطاوملا يأر يف ريثأتلل ةيلاملا دئاوفلاو

 . تاباختنالا نوناق نم 47 ةداملل

 لخدتلا ىلا ةطلسلا تأجل هتبالصو بعشلا يعو مامأ بيلاسألا هذه لك دجت مل الو

 باختنالا موي نم ىلوألا تاعاسلا ذنم نينطاوملا سمل دقف ٠ باختتالا ةيلمع يف رشابملا

 تاباختنالا ةيلمع يف بعالتلل ةتيبم ةين كانه نأ ىلع لدي ام ةطلسلا لاجر تافرصت نم

 لاجرب مادطصالل نينطاوملا جاردتسا ىلا فدبت تاشرحتو ةيزازفتسا تافرصتب تأدب

 ةيلمع يف بعالتلل رربم لاعتفا لواحي نم كلانه نأب نينطاوملا رعشو . ةطلسلا

 . تاباختنالا

 ريوزتل ةربدم ةطخ ذيفنتب نونطاوملا ءىجوف بيلاسآلا هذه لك تلشف املو

 ريغ ىلع مهتبغر راهظإو نينطاوملا ةدارإ فييزت ةيغب حوضفمو رفاس لكشب تاباختنالا

 نوناقل ةلوؤسملا ةطلسلا نم تافلاخم تاياختتالا ةيلمع تبحاص دقف . اهتقيقح

 . هيلع ةظفاحملاو هصوصن قيبطت ىلع رهسلا اهبجاو نم يتلا تاباختنالا

 نم نينيعملا ناجللا ءاسؤرل رماوألا هرادصاب ايصخش ةيلخادلا ةرازو ليكو لخدتف
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 نأ ىلع صنت يتلا 77 ةداملا صنل فلاخت تاباختنالا ةيلمع ههيجوت نأ ذإ لدعلا ريزو لبق

 لوخد ناك كلذك ( طقف ناجللا ءاسؤر قح نم تاباختتنالاب ةقلعتملا لئاسملاب لصفلا )

 افلام ةنجللا سيئر نم بلط نودب باختنالا ةعاق ىلا حالسلاب نيججدم ةطرشلا لاجر

 تاوقلاو ةطرشلا لاجرل زوجي ال ) هنأ ىلع صنت يتلا تاياختنالا نوناق نم 14 ةداملا صنل

 . ةنجللا سيئر نم بلط نودب ( باختنالا ةعاق لوخد ةيركسعلا ةحلسملا

 نعط لحم نوناقلا اهلعجي تافلاخملاو تازازفتسالاو تالخدتلا هذه تناك اذاو

 قيدانص لقن ةيلمع ةعقاو ناف ريوزتلل تاراماو تامدقم اهدعنو باختتالا ةيلمعب

 ةيلمع اهب طانملا ناجللا قح ىلع ءادتعالاو ةيلصالا ىلا ةيعرفلا ناجللا نم عارتقالا

 الا نوكي ال ةنجللا سيئر ةقفاوم نود ةيركسعلا ةوقلاب اهنم قيدانصلا ذخأو تاباختنالا

 الف يلاتلابو تاوصالل ةيرس نم قيدانصلا يف ام لك رادهاو باختنالا ةيلمعل نالطبلا

 ءادتعا هتاذ دحب ءارجالا اذه نأ اهك « ةنجللا دي نم هجورخ دعب هيف امو قودنصلل ةميق

 تاءارجالا قفو باختنالا ةراداب ةيعرفلا ناجللا موقت ) 5 ةداملا صنت ثيح نوناقلا ىلع

 ةرئادلا يف باختنالا قيدانص اهنم لك قلغت مث باختنالا ةيلمع ماتخ مامت ىتح ةمدقتملا

 ناو اهريغ نود ةنجللا يه هلقثيو قودنصلا قلغي يذلا نأب ةحارص ينعي اذهو ( اهزرفو

 دقو « ةطرشلا لاجرب الو ةيلخادلا ةرازوب سيلو باختنالا ةنجلب طانت باختنالا ةيلمع

 قلغت قيدانصلا تناك ثيح ةروكذملا ةداملا صن اهيف قبطت ةقباسلا تاباختنالا تناك

 ينو اهيبودنم نم ددعو اهسيئر روضحو اهفارشاب اهلقن متي مث ةنجللا لبق نم اهتاحتف

 نكلو طقف ةسارحلل مهعم ريست ةطرشلا نم ةناعتسالا تبلط اذاو اهراتخت يتلا تارايسلا

 مدعب ناجللا ترمأو اهسفنب تلخدت ةيلخادلا ةرازو نا تاباختنالا هذه يف لصح يذلا

 رانلا قالطابو ديدهتلاو ةوقلاب مهدحو ةطرشلا لاجرل اهميلستو قيدانصلا تاجتف قالغإ

 مهيلع ةيركسعلا ةوقلا تلخدأو نينطاوملا روعش تزفتسا دقلف . اوعنتما مه نإ مهيلع

 يذلا ينوناقلا ريغ فرصتلا اذه ىلع مهجاجتحاو مهتضراعم مغر مهنم قودنصلا عزتناو

 نيبودنملاو نيحشرملا لعج امث مهيف كشلا دلوو « مهسوفن يف ةقث لك عاضأو مهقح ردهأ

 « لعفلاب متام اذهو ريوزتلا ةيلمع يف نونقوي ةيباختنالا ةعاقلا لخاد نيدوجوملا نيبخانلاو

 دحأ وأ ةنجللا سيئر الو اهلخادب ام دحأ ملعي ال ةصاخ تارايس يف قيدانصلا تلقن دقف

 نأ دعبو « ةرايسلا شيتفت وأ قودنصلا ةبحاصمب مهنم دحأل حمسي ملو اهئاضعأ نم



 يداع رمألا نأكو ةيعيبط ريغ ةبيغ دعب زرفتل ةيلصألا ةنجللا ىلع تلخدأ اهريغب تلدبتسا

 اهنا ذإ زرفلا تقو قاروألا ةعيبطو تاباختنالا جئاتن روهظ ريوزتلا دكأ دقو . يعيبطو

 . حوضفم لكشب تروز

 -: نوتطاوملا اهمأ

 نع ريبعتلا يف مكقح رادها اهيفو مكتدارا دض تمت يتلا ةفوشكملا ريوزتلا ةيلمع نا

 ةلطاب تاباختنا يه تيرجأ يتلا تاباختنالا نأب انيدل ةلماكلا ةعانقلا تدجوأ دق مككا ارآ

 لكو نوناقلل فلام ةلطاب تاءارجإ ىلع تينب اهنأل اهجئاتنب ملست الو بعشلا ةدارإ لثمتال

 . لطاب وهف لطاب ىلع ينب ام

 -: نونطاوملا اهيأ

 اهبزتعن يتلاو اهايإ انومتيلوأ يتلا ةيلاغلا ةقثلاو اهومتلذب يتلا دوهجلا ىلع مكركشن
 قحلا ةملك لوق يف اهيلع دنتست يتلا ةدعاقلاو نيتملا طابرلا اهنا لب , ريدقت قح اهردقنو

 صرحي ةدحاو ةرسأ تيوكلا يف بعشلا نأب ايوق انناميا ناك دقلو نطولا لجأ نم لمعلاو

 هذه زربت اهمالعإ ةزهجأو اهتانايب يف ةلوؤسملا ةطلسلا تناكو هلجأ نم نواعتلا ىلع عيمجلا

 ءانبأ لكلاف رظنلا تاهجو يف فالتخا نم ناك امهم هناو . اهب كسمتلا ىلا ةيعاد ةملكلا

 دق نطاوم لكل ريبعتلا قحو ةيصخشلا ةيرحلاو . تابجاولاو قوقحلاب نوواستم نطولا
 « هيلع ىدتعملا وه نوناقلل يماحلا نوكي نأ فسألا لك فسألا نأنالإنوناقلا هلفك

 قيزمتو ةيمدقتلاو ةينطولا رصانعلا نعط حبصأ لب هل قرفملا وه فصلا ةدحول يدانملاو

 . اهلمش عمجب يداني نم ديب ةدحاولا ةرسألا

 -: نونطاوملا اهيأ

 نا ملعن انناو ةللؤم ةنعط مكرودص ىلا ةلوؤسملا ةطلسلا اهتهجو يتلا ةنعطلا هذه نإ

 مكوعدن هسفن تقولا يف اننأ الإ . يح ريمض يذ رح لك ىلعو مكيلع بعص اهلامتحا

 نطولا اذه ةحلصم ىلع اظافح ةمدصلا لمحتو سفنلا طبضو ءوده لا مازتلا مكنم وجرنو

 حيتن ال يكلو . اهلجأ نم لمعنو اهب نمؤن يتلا ةدحاولا ةرسألاو ةماعلا ةحلصملا ىلعو

 . ركعلا ءاملا يف ديصتلاو ةصرفلا زاهتنا نيسدنملاو نيبغاشملل

 « قيفوتلا يلو هللاو
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 تاعيقوتلا

 دمحم هللادبع , ديزلا دلاخ قازرلادبع . ناحرفلا هللادبع دشار . رقصلا دمح زيزعلادبع

 دمحأ يماس « رحبلا دمحأ دمح . نودعسلا زيزعلادبع دمحأ . فضملا هللادبع ردب . يرابينلا

 دمحم « بيطخلا دمحأ :روتكدلا ٠ يريطملا لاله دمح « نيزلا دوعس نسحملادبع . سينملا

 « حلاصلا دعاسم دمحم , فصنلا فسوي دومح « رمعلا نمحرلادبع يلع « يفارخلا نسحملادبع

 كرابم هللادبع « ديحوتلا حلاص دشار « مناغلا ميهاربا فسوي « يريطملا لاله ناحجف

 « ٍنناسدعلا فسوي دمحم . يماطقلا زيزعلادبع مساج « حالفلا دمح فيطللادبع « ناونبلا

 « ديشرسلا دمحأ دمحم .زامقوب باهولادبع ردب . يراصنالا هللادبع . سوبدلا مناغ يلع

 « يدفرلا روصنم حلاص « عوطملا دلاخ ناميلس « يلعلا هط هللادبع « جيلفلا دهف زيزعلادبع

 دمح  يلهسلا لبجم دمحأ « يمجعلا ماصع فيان . يطوحلا دشار يلع « يمجعلا حالف نسح

 . ناسعدلا قوزرم « داركملا دمح ناكار « ديع خيشلا دمحأ « ىسيع نب فيطللادبع

 تاباختنالا ةهازنب نعطو ديهفلا دوعسملا دلاخ ديسلا ةيبرتلا ريزو ًاضيا لاقتسا امك ”

 . ديدجلا ةمألا سلجم نم هتلاقتسا نلعاو امك « اهيلإ تلصوت يتلا جئاتنلا ةحصبو

 : يلاتلا نايبلا ةيتيوكلا نييقوقحلاو نيماحملا ةيعمج ةرادا سلجم ردصا

 ةريخألا ةيباينلا تاباختنالا لوح نيماحملا ةيعمج نم رداص نايب

 : نوئطاوملا اهيأ

 ةيسفن برح تاباختنالا قبس دقو ةماعلا ةيباينلا تاباختنالا ترج سمألاب

 رمألا فقي ملو . ضعبلا ءاوهأل ةيضرم جئاتنلا يتأتل نينطاوملا ىلع ريثأتلا اهنم دصق ةمومحم

 ةيلمع لبقو « عارتقالا ةيلمع ءاهتنا دعب مت دقف «ريثكب كلذ ىّدعت لب دحلا اذه دنع

 تايلمعب نمألا تاطلس تماقو: « خراص ءادتعا نوناقلا ىلع َيِدّنعا نأ ء زرفلا

 سيئر ينعنو مهيديأب ةنامأ تناك زيذلا نم عارتقالا قيدانص عازتنال ةينوناق ريغ ةيزازفتسا
 كلذب نيفلاخم ةطرشلا لاجر ضعب باختنالا تاعاق لخد دقف « ةيعرفلا ناجنللا ءاضعأو

 . نوؤاشي امل اقبط اهيف فرصتلل قيدانصلا كلت ذخأ ةيغب « نوناقلا
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 : نونطاوملا اهيأ

 ىرت ةفقثملا ةيعاولا تائفلا ةعيلط يف مهو تيوكلا يف نييقوقحلاو نيماحملا نإ

 ىلع ءادتعا نم رومألا هيلا تّدرت ايف يأرلا يدبت نأ اهيلع متحي بجاولا نا مهتيعمج

 ذالملا وهو . اعيمج هل ىعسن يذلا فده لا وه نوناقلا ةدايس ناف « هتدايسل رادهاو نوناقلا

 . بعشلا لك . . بعشلل

 : نونطاوملا اهيأ

 رومألا.هيلا تلصو امل اهطخس نلعتو اهراكنتسا يدبت نييقوقحلاو نيماحملا ةيعمج نإ

 يتلا تايلمعلا هذه « تاباختنالا تداس يتلا « ةيفسعتلا تاءارجالا ىلع ةدشب جتحتو

 . يتيوكلا عمتجملا نايك تزه

 : نوئطاوملا اهيأ

 رمت نأ اّمأ « اعيمج هيلا ىعسن سدقم ءيش « ةدحاولا ةرسألاو . فصلا ةدحو نإ

 ىدرتتو ةدحولا هذه مطحت فوس اهماف مالسب بعشلا ةدارإ فييزتل ةنيشملا تايلمعلا هذه

 . هابقُع دَمحي ال ام ىلا رومألا اهيف

 : نونطاوملا اهيأ

 روزت نأ ىضري نل « هتدارإ فّيزت نأ ىضري نل بغشلا لك . .بعشلا نإ

 اسدقم ائيش ىقبي نأ بجي نوناقلاف ١ نوناقلا ةدايس دالبلا نم ردهت نأ ىضري نل « هتبغر
 . هتدايس قيقحتل هيلا ىعسن

 يف اهيأر نع ربعت اهناف زجوملا نايبلا اذه ردصت يهو نييقوقحلاو نيماحملا ةيعمجو
 يف فقت اهناو « ةريخالا تاباختنالا يف تبكترا يتلا ةيروتسدلاو ةينوناقلا تافلاخملا

 قحلا قاقحإ ليبس يف ةيبعشلا تامظنملاو تائيهلاو تائفلا يقاب عم فوفصلا ةمدقم

 . قيفوتلا يلو هللاو نوناقلا ةدايسو

 ةيتيوكلا نييقوقحلاو نيماحملا ةيعمج

 : يلاتلا نايبلا ةيتيوكلا نييفحصلا ةيعمج تردصا امك
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 ةيتيوكلا نييفحصلا ةيعمج نم نايب

 : نونطاوملا اهيأ

 اموي ناك دقل . ةاسأملا موي . . يضاملا رياني 55 موي ثدح امب ملعو دهاش مكلك

 لكشب نينطاوملا ةدارال ةحضاف ريوزت ةيلمعب ةطلسلا تماق دقف تيوكلا خيرات يف دوسأ

 سيئر ةقفارم نود ةيركسع ةرايسل عارتقالا قيدانصل لقن نمف . . بخان لك هسمل

 عيمج تربع نأ دعب نايب ىلا جاتحي ال ام كلذ ةجيتن قيدانصلل رييغت نمو . . ةنجللا

 . نيشملا لمعلا اذهل اهءايتسا نع ةيبعشلا رصانعلا

 : نوتطاوملا اهأ

 يف ةطلسلا دايحو تاباختنالا ةهازن وه هب زتعن انك يذلا ديحولا ءيشلا ناك دقل

 عون ىلع تمدقأف ةينطولا رصانعلا زوفت نأ تيشخ ةطلسلا نكلو ةّيضاملا تاباختنالا

 يتلا تاباختنالا ريوزت وهو ملاعلا يف تاباختنالا خيرات يف لب تيوكلا خيرات يف بيرغ

 . ةمألا سلجم لوخد نع ةينطولا رصانعلا داعبإ اهنم دصق

 لكشيب تاباختتنالل ريوزت نم ةطلسلا هب تماق ام ةدشي ركنتستل نيفحصلا ةيعمج نإ

 . بعشلا ةدارال ريبكلا يدحتلا لمحي لمعل هناو حوضفم

 : بعشلا اهبأ

 . كتدارال ايّدحت ًاريخأو الوأ اهنأل ةروزملا تاباختنالا هذه دض ايلاع كتوص عفرا

 « ةيتيوكلا نييفحصلا ةيعمج د

 : نايبلا اذه تيوكلا ةبلطل ينطولا داحتالا ردصا امك  ه

 : ةبلطلا ةوخألا اهيأ

 ام فسألا غلاب هفسؤيل ةبلطلا ريهامجل لثمملا تيوكلا ةبلطل ينطولا داحتالا نا

 روتسدلا ةمرحل كاهتنا نم باختنالا ةيلمع ءانثأ م1/175//1477 ءاعبرألا موي ىرج

 ةرفاس ةروضب ةطلسلا لخدت ناو . درفلا ةيرح ىلع رفاس ءادتعاو زازتعا اميأ هب زتعن يذلا

 ةظحللا ذنم ةطلسلا لاجرب مادطصالل نينطاوملا جاردتسا اهتلواحمو ؛تاباختتنالا يف
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 نا امك تاباختنالا ريوزتل ةتيبم ةين كانه نأ ىلع ةعطاق ةلالد يهل باختنالا ةيلمعل ىلوالا

 ةنجللا سيئر نم بلط نودب باختنالا ةعاق ىلا حالسلاب نيججدم ةطرشلا لاجر لوخد

 . تاباختنالا نوناق نم 79 ةداملا صنل افلام

 اهمتخ نود ةيلصألا ةنجللا ىلا ةيعرفلا ناجللا نم عارتقالا قيدانص لقن نا امك

 ةوقلا لخدتب لب . ةنجللا سيئر ةقفاوم نودو امل ةنجللا ءاضعأ دحأ ةقفارم نودو

 . نوناقلا نم ٠5 ةداملل خراص كاهتنا وهل ةيركسعلا

 نم كلذ ىلت امو نيقيلاب كشلا تلازأ يتلاو تاباختنالا جئاتن نم كلذ يلت ام مث

 نم ةيبرتلا ريزو ةلاقتسا كلذك . اوزوفي مل مأ اوزاف نيذلا ءاوس نيحشرملا نم نايب رادصإ

 هذبب مت يذلا بعالتلا ىدم ىلع عطاق ليلد و سلجملا نم هباحسناو ةرازولا

 . تاباختنالا

 ماق يتلاو ةرم لوأل تيوكلا ضرأ ىلع تمدق يتلا ةيحرسملا هذه نا انيأرب نحنو

 نأ نيصلحم لمأن انك ةريطخ ةرداب يمل زيزعلا نطولا اذه ةحلصم اورّدقي مل سانأ اهليثمتب

 هضعب بعشلا اذه دارفأ ةقالع تداس يتلا ةدحاولا ةرسألا حور ىلع اظافح اهبنجتن

 ةيلمع يرجت نا ةقث انؤلمي لمألا ناك نيح يف اهب انئجوف دق ةيحرسملا هذه نإ

 ىلع نيصلخم ءاضعأب يتأي نأ بعشلا اذه عيطتسي ىتح ءودهلا نم وج يف باختتنالا

 . بعشلا اذه تاردقمب ةرجاتملا سيلو ةيحضتلاو لمعلل دادعتسا

 اذه بارغتسالاو ةشهدلا اهؤلم نيعب ىريل تيوكلا ةبلطل ينطولا داحتالا نا

 ال هفسأ دشأ يدبيو خيراتلا انل هرفغي نل راع انمصوو روتسدلا خطل يذلا نيشملا فرصتلا

 . |مهتيسدقو اههكاهتنال ّدح عضويو دارفألا ةيرح ناصُنو روتسدلا ناصُي نأ وجريو ثدح

 . تيوكلا ةبلطل ينطولا داحتالا شاعو

 تيوكلا ةبلطل ينطولا داحتالا

 : نايبلا اذه ردصيل نيجيرخلا ةيعمج ةرادا سلجم ًاضيا عمتجاو - +

 نأ اهعار دق دلبلا اذه بابش نم ةبخن مضت يهو نييتيوكلا نيجيرخلا ةيعمج نإ

 همكف



 اذه دكأت ىلا تدأ كوكش نم 19571 ةنس رياني 10 موي تاباختناب طاحأ ام ىلع علطت

 هذه ناو « هتيرح اهب تنعطو « هتدارإ اهيف تهوش ةريطخ ريوزت ةثداح نم بعشلا

 نلعأ نيذلا باونلا نم ددع نع رداصلا نايبلا يف درو ام عم اهنماضت نع نلعتل ةيعمجلا
 نمضت يذلاو . اهيف مهطوقس نلعأ نيذلا نيحشرملاو ةروكذملا تاباختنالا يف مهزوف

 يف نيبخانلا ةدارإ تروزو تاباختنالا ةيلمع يف تلخدت اهنأب تاطلسلل احيرص اماهتا

 . ةيباختنالا قطانملا مظعم

 نا دكؤت نأ دوتل نايبلا اذه عم ماتلا اهنماضت نلعت يهو نييتيوكلا نيجيرخلا ةيعمجو
 ناو « ميلسلا ينامربلاو يطارقميدلا مكحلاب ًاقيثو ًاطابترا طبترم اهلالقتساو تيوكلا نايك

 لبقتسملا ةروص مسري يذلا رشؤملا وهل ماظنلا اذهل اهرايتخا ين تيوكلا هتبرض يذلا لثملا

 . ءاعمج ةيبرعلا ةمالل لثمملا

 نم عارتقالا قيدانص لقن ةيلمعب طاحأ امو « فوشكملا ريوزتلا نأ ةيعمجلا دكؤت امك

 راتهتسا ىلعو , ةمكحلا مادعناو ريبدتلا ءوس ىلع لديل ةيسيئرلا ناجللا ىلا ةيعرفلا ناجللا

 . تاباختنالا تايلمعل ةمظنملا نيناوقلابو مهئارآو ساحنلا رعاشمب مات

 يف سيل « هنع يضاغتلاو . ثدح ام ىلع نيلوؤسملا توكس نأب دقتعت ةيعمجلاو
 ةرسألا أدبمب ةقثلا ةعزعز ىلا يدؤي فوس اذه ناو « الجآ وأ الجاع نإ دالبلا حلاص

 نم لعجيسو « همارتحاو نوناقلا ةبيه نم دحي فوسو « ةيروتسدلا تاسسؤملابو ةدحاولا

 يبرعلا طيحملا يف قومرملا اهزكرم اهدقفيو « ةيلودلا لفاحملا يف ةكوحضا تيوكلا

 . يملاعلاو

 ةعاجشب ةلكشملا هجاوت نا ةلوؤسملا تاطلسلاب بيب نييتيوكلا نيجيّرخلا ةيعمجو

 نأو « ناميالا فعضأ اذهو . تاباختنالا ةحص يف كشلا دوجوب فرتعت نأو . ةحارصو

 ةرتف دعب كلذو ةهازنلا اهدوست ةديدج تاباختنا ءارجاو ديدجلا سلجملا لح ىلع مدقت

 داعتو . اهارجم ةلادعلا ذخأت ىتح هذه ريوزتلا ةيلمع يف ققحت نأو . نمزلا نم ةلوقعم

 . همارتحاو هتبيه نوناقلل

 نأ ةيبعشلا تامظنملابو ىرخألا تايعمجلاب كلذك بيهت نييتيوكلا نيجيرخلا ةيعمجو

 . هيلع توكسلا الإ ثدح امّرمأو ىهدأ سيل ذإ . ثدح اهيف حيرصلا اهبأر نلعتو مدقتت

 هكام



 وهو مظعملا دالبلا ريمأ ومسلا بحاص نأب نمؤتل اذه اهنايب مدقت يهو ةيعمجلا ناو

 رثأ ىلع لح ام مهب لحي نأ ىبأي مهقوقحل رصانملاو مهحلاصم ىلع صيرحلا نييتيوكلا دلاو
 لفكي امب رمألا اذه جالعل |مئاد هتداعك لخدتي فوس هّومس نأب نمؤتو تاباختنالا هذه

 َ عيمجلا قوقح

 . . قفوملا هللاو

 نيجيرخ ا ةيعمج

 -: يلاتلا نايبلا ردصا يموكحلا عاطقلا يمدختسمو لامع داحتا نا امك

 رقم يف يموكحلا عاطقلا يمدختسمو لامع داحتال يذيفنتلا سلجملا عمتجا

 : يلاتلا نايبلا ردصأو « داحتالا

 : نونطاوملا اهيأ

 دقو « 1/170//71 قفاوملا ءاعبرألا موي ةمألا سلجم ءاضعال تاباختنالا ترج دقل

 نيذلا مهباون نوراتخيس نينطاوملا نأ نوقثاو اننأل ٠ تاباختنالا هذبي اريخ انرشبتسا

 اهنم دصقلا . . ةيسفن برحبو « تازازفتساب باختنالا موي يف انئجوف اننكلو
 جئاتن ترهظ العفو . ضعبلا تابغرل ةيضرم ةجيتنلا نوكت ىتح . نيبخانلا ىلع ريثأتلا

 ثيح . مهتاوصأب نيبخانلا ءالدإ نم ءاهتنالا دعب تاباختنالا ءاسم يف ةيسفنلا برحلا هذه

 نيبودنملل حامسلا نود ةوقلاب قيدانصلا اوملتساو نوناقلا ىلع ةطرشلا لاجر ىدتعا

 لامعلا داحتاو , قيدانصلا ميلستب ضراعي نم لك ىلع رانلا قالطاب اوددهو  مهتقفارمب

 ةرازو هب تماق ام نأو « ةروزم تاباختنالا ةجيتن ربتعيو « ةدشب ركنتسي نيمدختسملاو

 ردص ىلا ةهجوم ةنعطو تاباختنالا نوناق نم -5-و- ١5 - داوملل اقرخوه ةيلخادلا

 . ةيطارقميدلل ةنعطو دلبلا اذه يف نطاوم لك

 : نونطاوملا اهيأ

 ةدحو نأب نونمؤي . بعشلا اذه ةيبلاغ نولكشي نيذلا نيمدختسملاو لامعلا نإ

 دكا



 . . مهتدحو مظحتو مهتدارإ فيزت نأ امأ مهئدابم دحأ يه . ةدحاولا ةرسألاو فصلا

 اذه ربتعن انناو « دلبلا اذه ةحلصم همهت نطاوم هب ىضري نلو « هنوضري ال ءيش اذهف

 ءاسم ىرج ام لك ةبقاع نوكتسو « دلبلا اذه يف ةيطارقميدلا ىلع اخراص ايدحت ريوزتلا

 لامعلا داحتاو , بعشلا ةدارإ روز نم سأر ىلع رهشلا اذه نم نورشعلاو سماخلا

 ءودهلا مازتلا نيمدختسملاو لامعلا هناوخا نموجريل « نايبلا اذه ردصيوهو نيمدختسملاو

 وعدي ال كلذ نا ثيح مهفوفص يف نيبرخملاو نيّسدنملل اناكم اوعَدي ال نأو سفنلا طبضو

 ةمالس ىلع اصرح هدلب روتسد يف ءاج ام ىلع اظفاحم لامعلا داحتا لظيسو . نطولا ةحلصمل

 . بعشلا ءادعأل ةّيرح الو بعشلل بعشلا مكح لظي يك نوناقلا ةدايسو ةيطارقميدلا

 . قيفوتلا يلو هللاو

 يمدختسمو لامع داحتا

 يموكحلا عاطقلا

 (78) نم عقوملا لوألا جاجتحالا نايبل هدييأت نالعاب نيحشرملا نم رخآ ددع ماق امك م

 , رطملا دمح ىسيع هللادبع ء بصعملا سرافلا دعسلا دوعس ] مه ءالؤهو . حشرم

 . [ رياسلا دمحم رصان . رساجلا دلاخ رساج

 رظني فوس ديدجلا ةمألا سلجم نا ةموكحلا مساب ءابنالاو داشرالا ريزو نلعا دقو اذه

 تيوكلا رابخا ةديرج نع ًالقن - لاق هنا امك . تاباختنالا لوح نوعط يا يف

 ضارتعالا نأل ةيباينلا نادلبلا ةايح يف ةرداب لوا يه ءالؤه ةلاقتسا نا ]-:

 يف رظنت ثيح نيزئافلا ريغ نيحشرملا ضعب بناج نم نوكي يبيدب رما وهو تاباختنالا ىلع
 تاباختنالا يف اوحجن ددج باون نم ةلاقتسالا يتأت نا اَمأ . ةيباختنالا نوعطلا ةنجل رمألا

 . [ هيف رظنلل ديدجلا سلجملل ًاضيا كرتّيس ام اذهف
 ديسلا ةسائرب 1471/17/1 موي يف يعيرشتلا لصفلا اذه يف لوألا رودلا داقعنا مت دقو

 . ناحرسلا ديز دمحا

 اهيف هتازاجنإ نم ناك ةسلج اله « هتدم رصق ىلع « رودلا اذه لالخ سلجملا دقعو

 نيناوق اهنيب نم نوناق عورشم ال رارقإ هيلع باوجلا دادعإو يريمألا باطخلا ةسارد نع الضف

 ا



 لخدلا ةبيرض ليصحتو طفنلا تاكرش ضعبو ةموكحلا نيب دئاوعلا قيفنت ةيقافتاو ٠ شيجلا
 41 ىلإ ةفاضالاب « ةلودلل ةماعلا ةينازيملا طبرو طفنلا تاكرش ضعب ىلع ةقحتسملا ةيتيوكلا

 تارارق اهنم ةسمخ يف سلجملا ذختا ةبغرب ًاحارتقا 05 ىلإو « اهنم /9 ىلع باوجلا درو الاؤس

 ميسارم ةسمخو . سلجملا اهرظن ةماع تاعوضومل ةشقانم تابلط ةسمخو « ةموكحلا ىلإ ةبغرب

 . اهنم ةثالث سلجملا رظن ةموكحلا نم ةمدقم نيناوقب

 اياضقو عئاقو ثادحأ يناثلا يعيرشتلا لصفلا نم يناثلا يداعلا داقعنالا رود تبكاو دقو

 ةديدج بورض ةراثإ اهيلع بترت . فولأملا نع جرخي عباطب تمسنا ةيلودو ةيبرعو ةيلخاد

 عمو « ةركتبم تاهجاومو « ةنيه ريغ ةجلاعم بلطتت يتلا ةريطخلا تالكشملا نم لحلا ةريسع

 ىو « ةميكح ةئداه ةيطارقوميد حورب نامأو رسي يف اهاطختي نأ « سلجملا عاطتسا دقف كلذ

 رظن دعب نع « هنابسح يف ناك اهعقوت نأل « رارقلا ذاختا ةعرس نع هدعقت وأ . تائجافملا هلهذت

 . هلم

 نيتس 14717 ةنس ربوتكأ نم 1 موي يف هحاتتفا ذنم رودلا اذه لالخ سلجملا دقع دقو

 تاسلجلا نم ًاروفوم ًاظح هل درفأ يذلا يريمألا باطخلا ىلع باوجلا اهيف زجنا . ةسلج

 لاما نع ريبعتو «تالاجملا ىتش يف ةلودلل ةماعلا ةسايسلاب ةطاحإ نم هيلع يوطني امل ةصاخلا

 ًاددعو « ةلودلا ةينازيم اهتمدقم ينو , اهعيمج ةماعلا تاينازيملا نيناوق رقأ اك « هينامأو بعشلا

 طفنلل ةردصملا راطقألل ةيبرع ةمظنم ءاشنإ ةيقافتا اهنيب نم « ةيلودلاو ةيبرعلا تايقافتالا نم
 « صاخلا نكسلا تويب نيمثتو . ةماعلا تادعاسملا نيناوق اهنم ةماهلا نيناوقلا نم ةعومجمو

 نيناوقو . ةطرشلا ةوق ماظنو « يتيوكلا دقنلاو « ةينطولا لورتبلا ةكرش لامسأر ةدايزو

 . اهريغو . ةاماحملا نوناقو . لمعلا

 قيقحت ىلإ باجتساف ءاضعألا ابي مدقت يتلا تابغرب تاحارتقالا نم ًاددغ سلجملا رظنو

 ضئارعلا نم ريسي ريغ ردق ثحبب ىنع امك « تالاجملا فلتخم يف اهنم ريثكلا هنمضت ام
 مدقو . اهنأش يف هب ىصوأ ايف اهقح اهافوأو . كلذب ةصتخملا ةنجللا لالخ نم يواكشلاو

 . ةموكحلا نم ًاعيمج اهيلع ةبوجألا تدرو الاؤس نيرشعو ةعبرأو ةئام ةلئسألا نم ءاضعألا

 لالخ نمو « زيجو نمز يف , تققح ابنأ ةيتيوكلا ةيناملربلا ةبعشلل زازتعالاب لجسي امو

 زارباب « اهطاشن لاجم يف رثألا غلاب ًاحاجن . ىرخألا ةيبرعلا ةينامربلا بعشلا عم اهنواعت
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 اهرمأ ناك امم . يبرعلا فقوملا صوصخ يف ةيرهوجلا عئاقولاو قئاقحلا نم ديدعلا حيحصتو

 ووتسم ىعو « يملاعلا ماعلا يأرلل ةيبرعلا اياضقلا حرشب كلذو « ةفرحموأ ةلهجم تناكوأ ًايفاخ
 بولقلا ىلإ ذفني يذلا عنقملا هيزنلا يملعلا دايحلاو درجتلا بولسأب ٠ ةساسلاو بوعشلا

 . ناهذألا يف حوضوب رقتسيو

 تلعج فورظ هترصاع يعيرشتلا لصفلا اذه نم ثلاثلا يداعلا داقعنالا رود لولحبو

 لمحتيو , اهعومجم يف ةيناسناللو اهجراخو تيوكلا يف هتمأل لب هسفنل ال شيعي « ةمألا سلجم
 ةيبرعلا ةمألل وأ دلبلا اذه ءانبأل ءاوس ماعلا حلاصلا ليبس يف هعسي ام ىصقأ زاجنال دهجلا ةياغ

 تايوتسملا فلتخم ىلع يبدأو يدام معد نمو « تالصو تادهاعمو تاعيرشت نم ةيمالسالاو

 تامظنملاو ملاعلا لودب هتاقالعو «برعلا هئاقشأب تيوكلارصاوأل ديطوتو . تابسانملا ىتش يفو

 ةبعشلا دفو ىدأ يلودلا رامضملا اذه يفو . يملاعلا مالسللو يملسلا شياعتلل ةمدخ « ةيلودلا

 ةرودلا يف مث , نيسمخلاو سداسلا يلودلا يناملبلا رمتؤملا يف ًافرشم ًارود ةيتيوكلا ةيناملربلا

 ريدقت عضوم نيلاجملا الك يف دفولا طاشن ناو . يلودلا يناملربلا داحتالا سلجمل ةئاملا دعب ةعبارلا

 تصخ دق ةروكذملا ةيلودلا ةمظنملا رس ةنامأ نأ امك . ىرخألا ةيناملربلا دوفولا نم ريثكلا

 . ىرخألا لودلا لكاشمل اهمهفتو ملاعلا ىلع اهحاتفناب تداشأو ركذلاب تيوكلا

 ( 44 ) « 1954 ةنس ربوتكأ نم 74 يف هحاتتفا ذنم رودلا اذه لالخ سلجملا دقع دقو

 دعاصت يف تاسلجلا كلتل لامعألا لوادج تاعوضوم تناكو « ةرمتسمو ةيلصأ ةسلج

 هعالطضاو رومألا قئاقدل سلجملا ةهجاوم نم ءقاكتم ديزم اذه اهدعاصت يف اهلباقي , رمتسم

 نمو « ًاعورشم (77 ) نيناوقلا تاعورشم نم هزجنأ ام عومجم غلب ىتح تايلوثسملاب
 ةشقانملا تاعوضوم نمو « الاؤس ( 47 ) ةلئسألا نمو . احارتقا ( 4١ ) تابغرب تاحارتقالا

 . عيضاوم ةسخ

 ةماعلا ةينازيملا نيناوقو « يريمألا باطخلا ىلع باوجلا . تازجنملا هذه نيب نم ناكو

 ةيبرعلا تادهاعملاو « يبرعلا معدلا نيناوقو « ةقحلملاو ةلقتسملا تاينازيملاو , ةلودلل

 لامعألا عاطق يف لمعلاو « ماعلا ميظنتلا طخ جراخخ ةلودلا كالمأ ديدحتو « ةيلودلاو

 صيخارت ميظنتو . ةلودلا نمأ ةمكحمو . صاخلا نكسلا تويب نيمثت لامكتساو . ةيطفنلا

 . ةيراجتلا تالحملا
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 ةمألا علطتب ساسحاب هتاذ يعيرشتلا لصفلا نم عبارلا يداعلا داقعنالا رود نرتقا دقو

 ىلإو « ةيباينلا ةايحلا ةسرامب يف تيوكلا ةبرجت رارقتسا ىلإ يبرعلا نطولا راطقأ لك يف ةيبرعلا
 ءرامضملا اذه يف ةددجمك اهيلإ ملاعلا رظنو . يجراخلاو يلخادلا نيلاجملا يف اهلمع ةليصح

 يف هيبودنم ناسل ىلع هنع عافدلاو ٠ يبرعلا قحلا ةيضق ةرصن يف سلجملا صرح اذه لجأ نمو

 تاداريإ نم ةمزاللا غلابملا دامتعاو « ةيلودلا ةيناملربلا تارمتؤملاو تاعامتجالاو لفاحملا فلتخم

 كلذبو . ليبسلا اذه يف اهلمحت تيوكلا تضترا يتلا ةيلاملا تاعبتلاو ءابعألا ةهجاومل ةلودلا

 « يبرعلا قحلاب كسمتلا يف هتبالصو دومصلا معد يف يباينلا هسلجم يف الثمم تيوكلا تفقو
 . ناودعلل مالستسالا هضفرو

 تيوكلا تالص قيثوت ىلع ةموكحلا صرح سلجملا كراش ةيلودلا تاقالعلا قاطن ىلعو
 قاقحإ هنأش نم ام لك معد ىلع لمعو . ةصاخ ةيلودلا تامظنملابو . ةماع ىرخألا لودلاب

 ريرقت قحو . ناسنالا قوقح مارتحاو . يملاعلا مالسلا ىلع ظافحلاو . لودلا نيب قوقحلا

 | نينصملا

 ربوتكأ نم 18 يف هتاسلج ىلوأ تأدب يذلا رودلا اذه دادتما ىلع سلجملا دقع دقو

 نوناق اهنيب نم نوناق عورشم ( "5 ) اهالخ رقأ . ةرمتسمو ةيلصأ ةسلج ( 47) 1939 ةنس

 نوناقو « ةيفاضالا لامعألا نأشب رانيد نييالم ةسمخ غلبمب ةلودلا ةينازيم يف يفاضإ دامتعا حتفب

 يئادفلا لمعلا معد نوناقو « ديربلا لامعأ ميظنت نوناقو ١ تايفولاو ديلاوملا ديق ميظنتب

 نمض ةلغتسملا هبشو ةلغتسملا يضارألا كالمتساو نيمثت نوناقو « ةيبرعلا ضرألا ريرحتو

 « ارسيوسو تيوكلا نيب مظتنملا يوجلا لقنلا قافتا ىلع ةقفاوملاب نوناقو « ةلودلا عيراشم

 ةلقتسملا تاينازيملا نيناوقو «. ةمألا سلجم ءاضعا تاباختنا نوناق ليدعت نأشب نانوناقو

 دالبلا يف ةلماعلا طفنلا تاكرش ىلع ةقحتسملا لخدلا ةبيرض ليصحت نأشب نوناقو « ةقحلملاو

 . ءازجلا نوناق ماكحأ ضعب ليدعتب نوناقو . ةقبسم تاعفد ىلع

 سلجملا ردصأ امك « اهنم ( 77 ) ىلع باوجلا درو الاؤس ( 74 ) ءاضعالا مدق دقو

 . ةماع تاعوضومل ةشقانم تابلط ةعبس رظنو « ةموكحلا ىلإ ةبغرب ارارق ( ) ١5

 هككم



 يناثلا ةمالا سلجم راودا دحأ حاتتفا يف ملاسلا حابص خيشلا

 هال





 “1١91/1/17 نم

 ١وا/هل/ا١/ م ىتح

 كك



32 

 مينغلا حلاص دلاخ ديسلا ثلاثلا ةمألا سلجم سيئر



 تمسنا دقو ثلاثلا ةمألا سلجم تاباختنا تيرجا 191/1 (يناثلا نوناك) رياني 77 ينو

 يعولا دييازتل نيبخانلا لابقا ةدايزو نيحشرملا ددعتو سفانتلا ةدايزب ةيباختنالا ةيلمعلا

 ةرسبنم هفصوبو الوا ةيعيرشتلا ةطلسلا هرابتعاب ةمألا سلجمب ريبكلا مامتهالاو يباختنالا

 ةطلسلا نيب لصو ةقلح هنوك نع الضف . ايناث ماعلا يأرلا ربانم نم توصلا عومسم

 : يلاتلا وحنلا ىلع تاباختنالا جئاتن تءاج دقو . . ًاثلاث نينطاوملاو

 -: قرشلا  ىلوالا ةرئادلا

 تاوصالا ددع

 م4 طبيرخ فسوي يلع ميهاربا - ١
 ىلا يعافرلا مشاه ديسلا فسوي - ١

 ملم يوسوملا دباع ديس دما ديس س 3

 ن نمي هللا دبع ىسيعس 4

 7 تايح رهوج نسح - ه

 ليان درزابق يلع نيسح دمحم ا 1

 هال يخن نب هللا دبع رديح 3

 ه6 يتشد يلع هللادبع - 8

 0 يتشد يلع ليعامسا - 4

 4 يجليتلا فلخ دلاخ ٠

 1 نمي هللا دبع رديح فجن ١

 -: ةلبقلا - ةيناثلا ةرئادلا

 تاوصالا ددع

 ادانلل قوزرملا دلاخ ماس ١

 الا



 86 شاوملا ميهاربا يلع 1

 50 مليملا زيزعلادبع دمحم ميهاربا -

 ع خيوذلا فسوي ناميلس -

 11 مناغلا ناينث دمحم يلع ه

 اني طيمسلا دمحا هللادبع- 5

 104 مليملا زيزعلادبع دمحم ردب - ٠7
 ني ريطملا نسحملادبع كارب - م

 8 يقيتعلا دمحم حلاص دلاخ 4

 07 ديشرلا دومحلا دعسلا هللادبع ٠١

 الا يريمعلا كرابم مناغس ١

 - خيوشلا - ةثلاثلا ةرئادلا

 تاوصألا ددع

 1 مينغلا حلاص دلاخ س ١

 ملال فرجحلا كرابم حالف ٠

 24 رايعلا كرابم دمح

 001 رياسلا رصان دمحم رصان

 4 يزنعلا هللا فيض دمحم  ه

 3 يرمشلا يفاللا دهفلا هللادبع - 5
 هال لالشلا هللا دبعلا ميجم فسوي - ٠

 هما يديهقلا دايع يكرت يزاغ 4

 0م فرجحلا دعس فيه 4

 نك يرمشلا يناللا دهف ينال ٠

 5 يمجعلا دعس ناخيرم ١

 ف يميلشلا عيصعص دمحم قلطم

 سوا ناريطملا دوعس حلاص - 1

 الاكل



 0 ناعيرشلا راصن قلطم 4
 مهو نالعشلا هللادبع دمحم ٠5

 2*2 ماشحلا نسحملا دبع هللا دبع

 3 يزنعلا ريهظ ديشر - ١١7

 انك يزنعلا يحانم ريحب يحانم -

 5 يفاللا دعس ردنب 9

 5041 يزنعلا نابيوعلا دوعس دلاخ ب

 7 عيريصملا رطم هللادبع ١

 ان يلاذبلا ةدوع رمت دعس - ١

 <35 دجاملا فونش دمح دمحم 7

 فرغ لاذبلا دشارلا فونش حافس 4

 143 يديشرلا نيفج هللادبع فلخ 5

 : ةيماشلا  ةعبارلا ةرئادلا

 تاوصالا ددع

 1و دلخملا دلاخ فسوي- ١

 م3 كاربلا رصان دمح دمحم 2 ٠١

 ع7 يلديحجلا ميركلادبع -

 0 روانم بيبح سابع س 4

 07 يريطملا روهمجلا مانغس ه

 انني يعمجملا قلطم رصان 5

 34 ديشرلا لازن دلاخ - ٠١

 كيفن نايطو ردنب لصيف 4

 نك نارمنلا دوعس دمحم 4

 همم نابيعلا هللا دبع ٠

 55 يديشرلا ضوع ديعس - ١

 -الاثل



 بهشألا باقع دلاخ 7

 ديشرلا لازن نادمح ١

 رساجلا دلاخ حلاص - 4
 يناحيدلا عينم رماعس ٠6

 نيم اش عايض 5
 سابغدلا ناليعج بيبش 37

 يريطملا دشار ديبع بعتم -

 : نافيك  ةسماخلا ةرئادلا

 ديهفلا دوعسملا دلاخت

 ليجعلا يحاض ردب

 يميصعلا تابنص رصان

 يميصعلا نسحملا دبع دمحم

 ةعمج ليعامسا مساج س

 رمعلا زيزعلا دبع دوعس
 يبيتعلا نابيضه فلخخ

 ديدشلا سوحاط دشار

 يربخلا رصان دومح

 ديدش دمحم دلاخ ٠

 يبيتعلا هللا دبع دومح ١

 عناصلا ديمحلادبع قازرلادبع -

 ىه مما ده م

 صم احا <« 0م

 ىبيتعلا هللا فيض دمحم ل ٠

 ناحرفلا هللادبع دشار دمحم
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 -: ةيسداقلا  ةسداسلا ةرئادلا

 تاوصالا ددع

 01. ناحرفلا هللادبع دشار - ١

 3في ديشرلا دمحا دمحم ل ٠

 484 يواسحلا زيزعلادبع كرابم -

 هع يسيفنلا فسوي دمحا -

 ه6. يرابينلا دمحم هللادبع  ه

 201 نازولا زيزعلادبع فسوي- 15

 91 نازوفلا دلاخ دمحا 0٠١

 ا ليعامسا ميهاربا دشار - 8

 خا ديشرلا مانغ فسوي - 4

 ايف رفعج يلع هللا دبع - ٠

 نكمل يفيلخلا فيانلا دمحا ١

 6 يضوعلا ميحرلا دبع ليعامسا -

 1 نسح دمحم نسح

 2332 ليلجلادبع فسوي ىسيع 15

 1 يديبعلا يلعلا دعسلا رصان 6
 ايل نافيرعلا دمحا نسحملادبع

 1 يرجاه لا هللادبع دمحا دشار ١7

 15 لجعملا نمحرلادبع دهف

 م4 ليعامسا حلاص دهف 9

 44 رطملا دمحم زيزعلادبع ٠

 -: ةمسدلا  ةعياسلا ةرئادلا

 تاوصألا ددع

 مم فضخملا هللا دبع ردب - ١
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 فنك يمظاكلا فيطللادبع - ٠

 17 يمظاكلا بلطملادبع *

  ,و”»322 ناضورلا يرانشم دلاخ -

 م14 يمورلا حلاص فسوي- ه

 اا يلسروب دشار دلاخ- 1

 074 ةعمخلا يكم نيسح 1

 263 يريطملا لاله يراشم- 4

 541 عوطملا ميهاربا 4

 الا يناهبهب ديس ليلجلادبع ٠

 4 ذاتسألا ناملس دمحا

 <” فسوي داوج - ١

 نفي .يتشد يلع نيسح يلع - ٠

 144 نوراب يلع نسح 4

 244 درزابق يلع نيسح يلع 6

 -: يلوح  ةنماثلا ةرئادلا

 تاوصألا ددع

 ,739 بيطخلا دمحا روتكدلا 7 ١

 531 ديعاسملا زيزعلا دبع ٠١

 هاد يشبحلا هللادبع يلع

 كرك سيئملا دمحا يماس ًء

 ماك ةلاضف حلاص يلع 0

 4 عوطملا دلاخ ناميلس - 1

 اينرذأ ليلجلادبعلا فيطللادبع دمحا ٠7

 2 حلاصلا دعاسم دمحم 4

 ني ناريجلا ملاس فسوي - 9

 الكم



 فيطللا دبع رقص نيسح ٠١

 نيهاشلا فسوي مناغس ١

 رساجلا دلاخ رساج

 ملسملا فيطللا دبع دلاخخ 1

 يليعملا يلع رصان - 5

 داشرملا دلاخ دمحم 6

 ركسعلا دمحم دمح 7

 ليلجلا دبعلا قازرلادبعلا دعاسم +١

 -: ةيملاسلا  ةعساتلا ةرئادلا

 يرسيوجلا ضوع دشار

 ةنيذألا هللا دبع يضرم

 ةنيذألا ناينث يلع

 ناريدسلا رصان يمسو دمحم مح ع <

 يتيرحلا ناعمج
 يمزاعلا حليوصلا دومح حلاف

 صيرحلا لعزم مناغ ملاس
 دامحلا هللادبع ملاس

 سيسبلا دوعس يلع

 ةبدحلا دومح ملسم ٠

 فوعشملا دشار فلخ ١

 يضيمرلا قلطم لبجم

 يلامشلا كارب دمحم ديع ٠

 ذاتسألا دماح نسح دمحم 4

 نسح يلع دمحم ىسيع لع 5

 نيسح مولغ يلع دومحم
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 ١١ يمزاعلا دهف عياش دمحم 43

 هللا رصنلا قازرلادبع دمحم 44

 يدمح الا  ةرشاعلا ةرئادلا

 تاوصألا ددع

 دلي رباج نيسح نارجع دلاخ - ١

 لفل نالمهلا نالمه دعس دوعسم - ٠

 1 يمجعلا ناملس ناطلس 7

 م44 يماط حالف دعس -

 48م١ يمجعلا دمح هللادبع 0

 21 سوبدلا هللادبع كرابم 1

 2م عيملا مازح حلاف مازح 14

 اضل ناليجحلا فيس دشار س م

 <24 يناودعلا دهف لع 4

 9 ءامحفلا يعار ناعجر كرابم - ٠

 0714 يمزاعلا دشار ةفيلخ ١

 ة سوبدلا مناغ يلع ١١

 1 يمزاعلا يمانلا ناحرف حلفم - ٠

 0 يناودعلا نادمح ملاس 5

 5.49 يرجلا لالط ةفيلخ 6

 04 يحاد نالبق نانجع

 0 يناودعلا قلطم يديمح ١١7

 14 باقع قلط سيمخ

 1 يمزاعلا هللادبع اجر - 9

 21 فونش رصان هللا دبع - ٠١

 1 فضملا ماس فضم

 -ا78-



 ١ يوالجلا لضاه ماس لضاه 2

 5 يرسودلا نيصغلا روصنم رصان 7

 ال ةديبطلا دوعس

 نفل يلهسلا لالج ببشم 0

 3 قازرلا دبعلا دوعس ملاس- 7

 1 ةعيمجلا هللادبع كرابم 7

 1 ةعيمجلا هللادبع ملاس 8

 1 يمجعلا عيدج دمح 9

 نها يرملا يلع دوعس

 ٠0ه دمجملا دمحم زيزعلادبع ١"

 -: نيبخانلا عومج

 نيبخانلا ددع ةيباختنالا ةرئادلا

 م قرشلا  ىلوألا

 ا سو ةلبقلا  ةيناثلا

 كف خيوشلا  ةثلاثلا

 10 ةيماشلا  ةعبارلا

 2 نافيك  ةسماخلا

 نافيا ةيسداقلا  ةسداسلا

 1011 ةمسدلا  ةعباسلا

 51104 يلوح  ةنماثلا

 مو ةيملاسلا  ةعساتلا

 المال يدمحألا  ةرشاعلا

 10 نييخانلل يلكلا عومجملا

 وحنلا ىلع . ءارزولا ءاضعالا نمو نيبختملا ءاضعالا نم يباينلا سلجملا لكشت دقو

 -: ىيلاتلا

 القل



 طبي رخ فسوي يلع ميهاربا وضعلا ديسلا

 مليملا زيزعلا دبع دمحم ميهاربا وضعلا ديسلا

 ؟ يوسوملا دمحم دباع ديسلا دمحأ وضعلا ديسلا

 بيطخلا دمحم دمحأ روتكدلا وضعلا ديسلا

 يسيسفنلا هللادبع فسوي دمحأ وضعلا ديسلا

 ليجعلا يحاض ردب وضعلا ديسلا 1

 فضملا مساجلا هللادبع ردب وضعلا ديسلا ٠7

 معا هه هب

6. 

 ءارزولا سلجم سيئرو دهعلا يلو حابصلا رباجلا دمحألا رباج خيشلا ومس -

 نيسايلا ةعمج ليعامسا مساج وضعلا ديسلا 4

 ةيبرتلا ريزوو لدعلا ريزو قوزرملا دواد دلاخ مساج ةداعس ٠

 ةيبرتلل اريزو نيع مث ةلاكولاب
 19171/1١1/18 خيراتب

 يتيرحلا رصان دمحم ناعمج:وضعلا ديسلا_ ١

 تايح رهوج نسح وضعلا ديسلا

 لمعلاو ةيعامتجالا نوؤشلا ريزو رايعلا دمح كرابم دمح ةداعس ٠

 ةماعلا لاغشألا ريزو فصنلا فسوي دومح ةداعس ١5

 ةعانصلاو ةراجتلا زيزو يناسدعلا ناميلس دلاخ ةداعس ٠١

 ةمألا سلجم سيئر مينغلا حلاص دلاخ ةداعس

 رباج نيسح نارجع دلاخ وضعلا ديسلا 7

 ديهفلا دوعسملا دلاخ وضعلا ديسلا_

 ناضورلا هللادبع يراشم دلاخ وضعلا ديسلا 9

 ةيمالسالا نوؤشلاو فاقوألا ريزو ناحرفلا دمحأ هللادبع دشار ةداعس ٠
 يرسيوجلا قلطم ضوع دشار وضعلا ديسلا

 قوزرملا دواد دلاخ ماس وضعلا ديسلا

 سينملا زيزعلادبع دمحأ يماس وضعلا ديسلا ب 7

 عافدلاو ةيلخادلا ريزو حابصلا ملاسلا هللادبعلا دعس خيشلا ةداعس - 4

 م80 -



 يماط حالف دعس وضعلا ديسلا 5

 ناطلس ناملس ناطلس وضعلا ديسلا

 خيوذلا حلاص فسوي ناميلس وضعلا ديسلا -

 ةيجراخلا ريزو حابصلا رباجلا دمحألا حابص خيشلا ةداعس

 ةلاكولاب مالعالا ريزوو

 رواثم بيبح سابع وضعلا ديسلا - 4

 طفنلاو ةيلاملا ريزو يقيتعلا ملاس نمحرلادبع ةداعس

 ةماعلا ةحصلا ريزو 2 يناودعلا يراشم قازرلادبع روتكدلا ةداعس ١

 ةلودلا ريزو نيسح زيزعلادبع ةداعس

 ءارزولا سلجم نوؤشل

 فتاه لاو قربلاو ديربلا ريزو يواعرصلا هللادبع زيزعلادبع ةداعس

 ةلاكولاب ءاملاو ءابرهكلا ريزوو

 ديعاسملا دهف زيزعلادبع وضعلا ديسلا "4
 يلديحجلا لاله ميركلادبع وضعلا .ايسلا  ا”ه

 يمظاكلا فيطللادبع وضعلا هيسلا ب

 يمشاملا دمح هللادبع وضعلا ديسلا 7

 يرابينلا دمحم هللادبع وضعلا ديسلا 8

 ءاملاو ءابرهكلل اريزو نيع مناغلا فسوي هللادبع ةداعس 6

 ال16/١1/11 خيراتب

 يمظاكلا بلطملادبع وضعلا ديسلا ٠

 شاوملا ميهاربا يلع وضعلا ديسلا ١

 هلحم ولخ نلعأو يفوت ةنيذألا حلاص ناينث يلع موحرملا وضعلا ديسلا - 47

 1/17/1١/ خيراتب

 ةلاضفلا حلاص يلع وضعلا ديسلا 4“

 يشبحلا دمحأ هللادبع يلع وضعلا ديسلا 44

 مئاغلا ناينث دمحم يلع وضعلا ديسلا 5

 نمبب دمحم هللادبع ىسيع وضعلا ديسلا 7

 هماس



 روهمتلا نادمح يلع مانغ وضعلا ديسلا

 ةيعرف تاباختناب زاف حليوصلا دومح حلاف وضعلا ديسلا 8

 7/5/9 خيراتب
 فرجحلا كرابم حالف وضعلا ديسلا ١

 يواسحلا زيزعلادبع كرابم وضعلا ديسلا ٠١
 ديشرلا دمحأ دمحم وضعلا ديسلا ١

 لدعلل اريزو نيع دمحلا فيطللادبع دمحأ دمحم ةداعس 07

 71/11/16 خيراتب

 كاربلا رصان دمح دمحم وضعلا ديسلا 0“

 صحتقلا هللا فيض دمحم وضعلا ديسلا 5

 يميصعلا جارف نسحملادبع دمحم وضعلا ديسلا هه

 ناريدسلا رصانلا يمسو دمحم وضعلا ديسلا 1

 ةنيذألا يضار هللادبع يضرم وضعلا ديسلا 0

 نالمهشلا نالمه دعس دوعسم وضعلا ديسلا 8

 يميصعلا رياس تابنصلا رصان وضعلا ديسلا

 رياسلا رصان دمحم رصان وضعلا ديسلا

 ةمألا سلجم سيئر بئان دلخملا دلاخ فسوي وضعلا ديسلا

 يمورلا حلاص فسوي وضعلا ديسلا

 يعافرلا مشاه ديسلا فسوي وضعلا ديسلا 7

 لصفلا داقعنال لوالا رودلا حابصلا ملاسلا حابص خيشلا حتتفا 141/١ رياربف ٠١ ينو

 امنيب سلجملل ًاسيئز مينغلا حلاص دلاخ ديسلا بختنا دقو ةمألا سلجمل ثلاثلا يعيرشتلا

 هداقعنا راودأ سلجملا لمكتسا دقو . سيئرلل ًابئان دلخملا دلاخ فسوي ديسلا بختنا

 . 191/0 رياني موي ةيماتخلا هتسلج دقع ثيح ةيروتسدلا

 زاجناب « هتدم رصق ىلع . ثلاثلا يعيرشتلا لصفلا نم لوألا يداعلا داقعنالا رود زيمت

 نم ةزيجولا ةحسفلا هذه لثم ةداع هحيتتل تناك ام هتايطعمو همك يف قوفي لامعالا نم ردق

 . نمزلا
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 نيثالث هطاشنل ينمزلا لاجملا ائهيف رصحنا يتلا ةليلقلا روهشلا لالخ سلجملا دقع دقو

 يف اهتشقانمو ةصصختملا هناجل يف اهتسارد دعب « نوناق عورشم نيرشعو ةعبس اهيف رقأ ةسلج
 ةيئازجلا ةقباسلا نأش يف نوناقو « ةبجاولا ةيصولا نوناق : اهتيب نم ناكو « ةماعلا :ةتاسلج

 يداصتقالا ءامئالل يبرعلا قودنصلا .ةيقافتاب صاخلا نوناقب موسرملا رارقإو.« ىلوألا

 نكامالاو تاراقعلا راجيإ نأش يف نوناقو « ةيباختنالا رئاودلا ديدحت نوناقو . يعامتجالاو

 عقوملا يداصتقالا قافتالا ىلع ةقفاؤملاب نوناقو ٠ نيرجأتسملاو نيرجؤملا نيب تاقالعلا ميظنتو

 ةماعلا ةتزاوملا طبر نوناقو « ةيروسلا- ةيبرعلا ةيروهمجلا ةموكحو تيوكلا ةلود ةموكح نيب

 لامسأر عفرب نوناقو « ةقحلملاو ةلقتسملا تاينازيملا نيناوقو ء 1477/1١ ةيلاملا ةنسلل ةلودلل

 ةكبش نم ةكلمتسملا ريغ ءازجألاو عقاوملا كالمتسال رانيد نويلم !"0 ىلإ راخدالاو فيلستلا كنب

 . ةيسيئرلا قرطلا
 ةباجا تدرو « الاوس نيرشعو ةثالثو ةئام .رودلا اذه لالخ . ءاضعالا مدقو

 تحرط ةماع تاعوضوم ةتس اهتاذ ةرتفلا يف سلجملا رظنو . اهنم رشع ةعستو ةئام ىلع ةموكحلا

 فالخب كش لوا لك « ةموكحلا ىلا اهيف هيأر غلبا ةبغرب ًارارق رشع ىنثا ىنبت امك « ةشانملل
 هدحو هفدرا يذلا ةلودلل ةماعلا ةينازيملا نوناق ةصاخبو نيناوقلاب اهقحلا يتلا ةديدعلا تايصوتلا

 . ةيصوت نيرشعو نيتنثاب

 اذه نم يناثلا يداعلا داقعنالا رود يف سلجملا اهدقع يتلا تاسلجلا عومجم غلب دقو

 نيناوقلا تاعورشم نم ديدعلا اهلالخ سبلجملا شقان ةسلج نيسمخو اعست يعيرشتلا لصفلا

 ةثالث ىلع ةقفاوملا ىلإ ىهتناو ٠ تاعورشملا هذه نع ةفلتخملا هناجل هيلإ اهتمدق يتلا ريراقتلاو

 ليدعتب ةصاخلا نيناوقلا : ةيمهأ اهرثكأ نمو « ةذفان نيناوق مويلا يه اهنم ًاعورشم نيسخو
 ةررقملا ةيعامتجالا ةوالعلا تائفو نييتيؤكلا لامعلاو نيمدختسملاو نيفظوملا تابترم لوادج

 ةدايزو ينطولا سرنحلاو ةطرشلا ةوق لاجرو شيجلا لاجر تابترم لوادج ليدعتو « مهل

 نيقحتسملاو تاشاعملا باحصأل ةيعامتجا ةوالع حنمو « مهل ةررقملا ةيعامتجالا تاوالعلا

 نييتيوكلا ريغ لامعلاو نيمدختسملاو نيفظوملل ةبسنلاب ةيعامتجالا ةوالعلا ةدايزو « مهغع

 ةيعامتجالا نوكشلا ةرازول ةمزاللا غلابملا دامتعاب نوناقو , ةعوطقملا بتاورلا يوذ تابترمو

 تاباختنا نوناقو . رشنلاو تاعوبطملا نوناق ليدعتب ةصاخ نيناوقو  تادعاسملا دنبل  لمعلاو

 دامتعاب صاخلا نوناقلاو ٠ نويعلا كنب نوناقو « زييمتلا ةمكحم نوناقو , ةمألا سلجم ءاضعا
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 تيوكلا ةيدلب نوناقو « ةينكسلا مئاسقلا تادنس ةلمح نم نينطاوملا ضيوعتل ةمزاللا غلابملا

 نيررضتملا ةئاغاب صاخلا نوناقلاو , نيتقيقشلا ايروسو قارعلا يتلودل معدلا نيناوقو  ديدجلا
 نم ديدعلاو , نييئادفلا نمو نيدلبلا ينطاوم نم ايروسو نانبل يف يليئارسالا ناودعلا ءارج نم

 « ةيبرعلا لودلا نيب ةحالملل ةيبرعلا ةكرشلا ءاشنا ةيقافتا اهنمو ةيلودلاو ةيبرعلا تاقافتالا

 ةيبرعلا ةسسؤملا ءاشناب ةصاخلا ةيقافتالاو . نادوسلاو تيوكلا نيب يداصتقالا قافتالاو

 ةماعلا ةينازيملا نيناوقو « ايفالسغويو تيوكلا نيب يراجتلا قافتالاو « رامثتسالا نامضل

 . ةقحلملاو ةلقتسملا تاينازيملا نم اهريغو ةلودلل

 ةباجإ تدرو « الاؤس نيرشعو ةعبرأو ةئام ءاضعالا اهب مدقت يتلا ةلئسالا ددع ناكو

 ضعب نم ةمدقم تابلط ةرشع سلجملا رظن كلذك . اهنم نيرشعو ةئالثو ةئام ىلع ةموكحلا

 ءاضعالا نم ةمدقم ةبغرب ًاحارتقا رشع ةعست رقأ امك « ةفلتخم ةماع تاعوضوم ةشقانمل ءاضعألا

 ع نيناوقلاب ةقحلم اهرقأ يتلا ةديدعلا تايصوتلا نع الضف « ناجللا نم ةدراو وأ

 ناف « يلخادلا لاجملا يف روكذملا داقعنالا رود يف سلجملا طاشن لمجم وه اذه ناك اذإو

 داحتالا عامتجا يف ةيناملربلا هتبعش دفو كرتشا نأ دعبف . ددعتم اضيا يلودلا ديعصلا ىلع هطاشن

 رمتؤم يف رخآ دفو كارتشا ًاعابت ىلاوت « 191/١ ةنس ليربأ يف اليوزنف يف دقعنملا يلودلا ينامربلا

 دوفو تصرح دقو . امور رمتؤم يف عبار دفو مث ٠ نوريماكلا عامتجا يف ثلاث دفوف « سيراب

 اهيس الو ىرخألا لودلاب تيوكلا تالص ديطوت يف ةيمألا غلاب رودب مايقلا ىلع ًاعيمج سلجملا
 رازو « ةددعتم ةيناملرب دوفو تارايز تيوكلا يف سلجملا لبقتسا امك . ةقيقشلا ةيبرعلا لودلا
 ثلاث دفوو ء اسمنلاو ايلاطيإ يتلود رخآ دفوو « ايكافولسوكيشتو ةدنلوب يتلود يتيوك يناملرب دفو

 عم تارايزلا هذه لدابت رمثأ دقو « ةيبرعلا رصم ةيروهمج عبارو « ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا
 تارايزلا هذه تناكو « ًاظوحلم ًاحاجن ققحو « ةبيط جئاتن ةصاخ ةيبرعلا لودلاو ةماع لودلا

 . يبرعلا ينامربلا داحتالا ءاشنال يعسلا ديدجتل ةيتاؤم ةصرف

 ءابعأ اولمح نم عيمجو ٠ هتزهجأ رئاسلو « ةماعلا هتنامألو . سلجملا ناجلل ناك دقلو

 ةءافكب هلامعأ زاجنإ يف ةنواعملا لضف « يداعلا هداقعنا راودأ نم رودلا اذه لاوط هيف لمعلا

 . صالخإو دجو

 ىلع باوجلاب لهتسا دقف هتاذ يعيرشتلا لصفلا نم ثلاثلا يداعلا داقعنالا رود امأ
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 نم رهظم امهالكو « هتياهن يف ةماعلا تاينازيملا رارقاب متتخاو « هعلطم يف يريمألا باطخلا

 رارقإ رودلا اذه يف هتازاجنإ زربأ نم ناكو . يباينلا سلجملل ةررقملا ةيناملربلا ةباقرلا رهاظم

 ذنم روتسدلل لثمألا ٍيليمكتلا دامعلا قحب ربتعي يذلا ةيروتسدلا ةمكحملا ءاشنإ نوناق عوزشم

 . 1951 ةنس رياني يف هب لمعلا ءدب

 ةكراشملا عوضوم لوح ةءانبلا تاشقانملا كلت رودلا اذه يف سلجملل دمحي امو

 يف ةيموقلا دالبلا ةحلصمل ةنايص « ًافرشم ًامزاح ًافقوم اهلايح ةموكحلا تذختا يتلا . ةيطفنلا

 . اهمدقتو اهتضبخ ةماعدو لوألا اهتورث ردصم

 ةيقافتالا اهصخأو رودلا اذه لالخ تردص يتلا نيناوقلا تاعورشم سلجملا رقأ دقلو

 معدلا نوناقو . يمالسالا رمتؤملا قاشيمو « لورتبلا لقنل ةيبرعلا ةكرشلا ءاشناب ةصاخلا

 رانيد نويلم نيرشعو زينثاو ةئامعبرأ غلبمب دالبلا نع عافدلا زيزعتب صاخلا نوناقلاو . يروسلا
 نيب نواعتلاب نيصاخلا نينوناقلا رارقا ماتخلا كسم ناكو . تاونس عبس ةدمل ةصاخ ةينازيم يف

 نم ددع ىلإ ةفاضالاب اذه ء ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا ةلودو نيرحبلا ةلود نم لكو تيوكلا

 . مهحلاصم اهب طبترتو نينطاوملا مهت يتلا تابغرلاو تارارقلا

 « يعيرشتلا لصفلا اذه نم عبارلا يداعلا داقعنالا رود ةحتاف يريمألا باطخلا ناك دقو

 هذه تناك امك ٠ سلجملا اهب ينع يتلا ماهملا ةمدقم يف هيلع باوجلا دادعإ متو هتشقانم ترجو

 مهأو هتلمج يف يموكحلا لمعلا ةسايس ىلع باونلا تاظحالم نع ريبعتلل ةصرف ةبسانملا

 هتمتاخ يف ةيرادالاو ةيلاملا ةباقرلا هلباقت رودلا لهتسم يف ةباقرلا نم برضلا اذهو . هتاليصفت

 « ةقحلملاو ةلقتسملا تاينازيملا رئاسب ةصاخلا نيناوقلاو ةلودلل ةماعلا ةينازيملا نوناق لالخ نم

 . ًارفاو ًابيصن هتيانعو سلجملا مامتها نم تلان يتلا يهو

 نيب ام , دونبلا نم ديدعلاب ةبقاعتملا لامعألا لوادج ترخز نيتبسانملا نيتاه نيب اهيفو

 ةيويحلا ةيمهألا نطاوم سمل امم كلذ ريغو تاباوجتساو ةلئسأو تابغرو نيناوق تاعورشم

 . يموقلاو يلخادلا نيديعصلا ىلع تيوكلل

 اذه لالخ ةمدقتملا دونبلا رظن ةعباتمل سلجملا اهدقع يتلا تاسلجلا عومجم عفترا دقو

 تاباجإ تدرو « الاؤس ١77 ءاضعالا اهب مدقت يتلا ةلئسألا ددع غلبو . ةسلج /4 ىلإ رودلا

 « تاسلج ينامث ىدم ىلع تشقون ةثالث تناكف تاباوجتسالا امأ . اهنم ١1١ ىلع تارازولا
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 . ًاحارتقا ١5 اهنم سلجملا رقأ ًاحارتقا 06 ىلإ تابغرب ءاضعالا تاحارتقا ةلمج تلصوو

 تاعورشمب ًاحارتقا 77و « ةموكحلا نم ةمدقم نوناق عورشم ه1 رودلا اذه نمضتو
 تردص ًاعورشم 5 يلكلا عومجملا اذه نم سلجملا رقأ دقو . ءاضعالا اهب مدقت نيناوق

 معدلا نوناقو « ةيطفنلا ةكراشملا ةيقافتاب صاخلا نوناقلا : اهمهأ نمو « اهب ةصاخلا نيناوقلا

 داوملاو غلسلا راعسا ضيفختل يلاملا دامتعالا نوناقو « ةيبرعلا ريرحتلا ةكرعمل يلاملا

 « ناكسالل ةماعلا ةئيلا ءاشنا نوناقو « يبرعلا ةيمنتلا قودنص ءاشنا نوناقو  ةيرورضلا

 ةلود ةمهاسمو ايقيرفا يف ةيداصتقالا ةيمنتلل يبرعلا فرصملا ءاشنا ةيقافتا ىلع ةقفاوملاب نوناقو

 نم غلبم ذخأ يف ةموكحلل نذالاب نوناقو « ةيقيرفالا لودلل يبرعلا معدلا قودنص يف ٍتيوكلا

 ةجاتحملاو لورتبلل ةدروتسملا ةيبرعلا لودلا ضارقا يف تيوكلا ةصحك ماعلا يطايتحالا لاملا

 «راخدالاو فيلستلا كنب لامسأر ةدايز نوناقو . رصقلا لاوما ةرادا نوناقو . ةدعاسملا ىلإ

 نوناقلاو « ةيرورضلا داوملاو علسلا راعسا عافتراو ةشيعملا ءالغ ةهجاومل مزاللا دامتعالا نوناقو

 نوناقو «نفسلا حالصاو ءانبل ةيبرعلا ةكرشلا ءاشناب ةقلعتملا ةيقافتالا ىلع ةقفاوملاب صاخلا

 ةيدنألاو يلودلا تيوكلا راطمب يسيئرلا باكرلا ىنبم يعورشمل ةيلامجالا ةلمكتلا ليدعت

 نيسحت ىلإ يمرت نيناوق اهلكو ,تيوكلا ماسوو ريبكلا كرابم ةدالق ءاشنإ نوناقو « ةيضايرلا

 يف ماهسالاو .« صاخ هجوب دودحملا لخدلا يوذ نم نينطاوملل ةينكسلاو ةيشيعملا لاوحألا

 . ريمعتلاو حالصالاو دييشتلا ىلع ةدعاسملا

 ةيبرعلا لودلا عم كارتشالاب تيوكلا ىعسمب مت « يلودلاو يبرعلا ينامربلا لاجملا ينو

 لوبق ىلإ ةمألا سلجم رداب ذإ , دوجولا زيح ىلإ يبرعلا يناملربلا داحتالا ةركف جارخإ ةقيقشلا

 هماظنو داحتالا قاثيل عورشم عضو ىلوتو قشمد يف دقع يذلا يسيسأتلا رمتؤملا يف كارتشالا

 اذه . 191/5 ةنس هيلوي نم ٠ ةسلجب عورشملا اذه ىلع عامجالاب سلجملا قفاو دقو . يلخادلا

 هترود يف يلودلا يناملربلا داحتالا تاعامتجا يف ةيتيوكلا ةيناملربلا ةبعشلا دفو كارتشا نع الضف

 ةيدولا تيوكلا تالص ديطوت يف لاعف رثؤم رودب ةبعشلا دوفو مايق نعو « اينامور يف ةدقعنملا

 ةيروهمجو « 1417/ ةنس ربمسيد يف ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا تراز ثيح . ىرخألا لودلاب

 يف نابايلا نم ةينامرب ًادوفو تيوكلا يف سلجملا لبقتسا ثيحو « 141/4 ةنس سرام يف داشت

 سلجم نمو « 1417/8 ةئس رياربف يف ةيبعشلا ةيطارقميدلا ايروك ةيروهمج نمو ء 191/5 ةنسرياني

 . 191/5 ةنس هيلوي يف دنلا نمو « هتاذ رهشلا يف ىلعألا تييفوسلا

 -4مكع



 ةايح يف ثلاثلا يعيرشتلا لصفلل ةلمكملا ةقلحلا وه سماخلا داقعنالا رود ناك دقو

 يعامتجالاو يسايسلا نايكلا نم أزجتي ال ءزج تدغ يتلا ةيناملربلا ةيروتسدلا تيوكلا

 يف ناك يذلاو بعشلا لامآ هب تقلعت يذلا حرصلا كلذ راتخملا هسلجم لظ ين.هدلبلا اذهل

 يضاملا ةظع ىلإ فيضي ًاديدجت هئامد ديدجتب لؤافت رخآ ىلإ يعيرشت لصف نم هلاقتنا

 . اخوسرو ءارثو اميعدت هديزيو « هتربخو هملعو رضاحلا ةفاقث هتبرجتو

 الد





 ةمألا سلجم
 عبارلا

 9١1ا/ه/1/101/ نم

 1١17/8/59 ىتح

 مقعد



 هق0-



 جئاتنلا تناكف . عبارلا ةمألا سلجم ءاضعا رايتخال تاباختنالا ترج رياتي موي فو

 : يلاتلاك

 : قرشلا - ىلوألا ةرئادلا

 تاوصألا ددع

 داب تايح رهوج نسح بيبح - ١

 مل طبيرخ فسوي يلع ميهاربا - ٠

 افركيإ نمي دمحم هللا دبع ىسيع سه

 0 يتشد هيجاح يلع ليعامسا -

 0664 يجليتلا فلخخ دلاخخ 3

 5465 يوسوملا دمحم دباع ديس دمحا ديس 5

 1 يديزملا ىسوم روصنم لصيف - ٠

 6 هللا دبع دمحم هللا دبع مساج 4

 ما فارصلا يلع نسح فيطللادبع - 9

 ضف داشمك هللادبع نسح هللادبع ٠

 15 يتشد يجاح يلع هللادبع ١

 5 يتشد نسح دمحم نيسح يلع

 ال فازجلا ليعامسا يلع ليعامسأ - "٠

 10 نابعش ميهاربا ليلخ - ١
 1ها/ هللا دسا يقابلا دبع دسا رقاب 6

 54ه نمي هللا دبع رديح فجن - 7

 9 لامك يلع نيسح نسح ١7

 311 نسح يلع دمحم ىسيع يلع -

 -ءقاس



 13 ناضمر هللا دبع ميركلا دبع -

 انفي نيسح مولغ يلع دومحم

 م1 : نييخانلا عومجم

 1 : نيعرتقملا عومجم

 -: ةلبقلا  ةيناثلا ةرئادلا
 تاوصألا ددع

 نكن قوزرملا دواد دلاخ ملاس- ١

 34 نودعسلا مساجزيزعلادبع دمحا - ١

 044 يماطقلا باهولا دبع زيزعلادبع مساج - 3

 كلن يفارخلا نسحملادبع دمحم مساج 4

 همك رقصلا دمحلا مساج ه

 14 نيساي ةعمج ليعامسا مساج 1

 44 مليملا زيزعلاد يع دمحم ميهاربا - ٠

 قفل شاوملا ميهاربا يلعس

 4 ديعسلا نسحملادبع رصان نسحملادبع- 4

 فيلر خيوذلا حلاص فسوي ناميلس -

 نذل يمورلا نرجملا دشار هللادبع فسوي ١

 نذل مناغلا ناينث دمحم يلع ١١

 افران يسيفنلا هللا دبع دوعس هللا دبع ١

 1 شمنلا حلاص باهولادبع 4

 13 جيلفلا زيزعلادبع دهف زيزعلا دبع

 1 عناصلا ديمحلادبع لصيف 7

 10١ ليخدلا دوعس دمحم - 7

 نه يلعلا ميهاربا فسوي بوقعي

 ا نازوفلا زيزعلا دبع دوعس -
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 جيلفلا يلعلا دعس نسحملادبع ٠

 يفيلملا زيزعلادبع هللادبع زيزعلادبع
 1 يدجنلا رصان ميهاربأ دمحم

 ناطقلا ميهاربا ليلخ دهف 7٠

 خيودلا حلاصلا دمحلا زيزعلادببع

 دهفلا دمحأ دمحم بوقعي 60

 يطوشملا هللادبع زيزعلادبع حلاص

 الملا دشار دمح نمحر لا دبع 7

 : نيبخاتلا عومجم

 نيعرتقملا عومجم

 : ءارهجلا  ةثلاثلا ةرئادلا

 فرجحلا كرابم حالف

 مينغلا حلاص دلاخ 1

 يرمشلا يفاللا دهف هللادبع 3٠

 يزنعلا لالشلا هللادبع ميجم فسوي

 يزنعلا صحقلا هللا فيض دمحم -

 فرجحلا دعس فيه -

 ناعيرشلا قلطم راصن قلطم

 يزنعلا ناهيوعلا حلاق دوعس دلاخ

 باطح ديوس بعتم

 م

3 

 همها <« ىف

 يلاذبلا دشار فونش حافس - ٠

 يدجاملا دعس ينطم دوعس هللادبع ع١

 يميلشلا عيصعص دمحم قلطم ١١

 يناميلسلا يدهم ناحدي حادب ١7

 يزتعلا ريهظوبا قلطم ديشر - 4
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 كو عيريصملا رطم هللادبع 6

 نو رايعلا دمح دمحم لصيف 7

 ايما ٍليلصلا ناليحم راصن نسحم م1

 40ا/ يرمشلا يفاللا دعس ردنب ١١

 نكن بدها دعس فيس ذوعس 8

 اان نالعشلا دمحملا هللادبع دمحم ب 4

 1 يرمشلا ديعس باقع يلع ٠
 <14 يسيتلا نايدس يضام حبصما ١

 184 يرمشلا دياعلا دشرم يلع - ١١

 1331 يبرحلا فلخ ناضمر ناحيلم 7٠

 : و يبرحلا ميشخ يلاج دعاج - 74

 37 يديشرلا مصحلا دمحم ميركلادبع 6

 510 : نييخانلا عومجم

 10 : نيعرتقملا عومجم

 -: ةيناورفلا  ةعبارلا ةرئادلا

 تاوصألا ددع

 11 ,يمعجلا دمحلا عازه قلطم رصان - ١

 1 شيودلا نايطو ردنب لصيف - *

 1 بصعملا ديشر لازن دلاخ -

 فا روانم بيبح سابع 4
 5 يريطملا دلخملا دلاخ فسوي  ه

 مع كاربلا رصان دمح دمحم 5

 8 يلديحجلا لاله ميركلادبع 1

 1 يناودعلا يديمح دهف يلع 4

 11 يديشرلا جنيرخلا ديعس ضوع ديعس - 4
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 يريطملا روهمجلا نادمح يلع مانغ-٠

 ةطقحوبا نونلا حالف رصان كارب

 لمازلا ناريخ ميهاربا -

 نارمنلا حلاص سدع يداه ه 1

 سابقدلا ناليعجا بيبش ١5

 /  ؛رياسلا رصان دمحم رصان 6

 يديهفلا رميوع دايعلا يكرت يزاغ -
 دلخملا دلاخ فيان - ١١

 يريطملا دشار ديبع بعتم -

 يريطملا يلعم ناوضر دهف -
 نابيعلا ليلخخ هللادبع يلع ٠١

 يريطملا عيدج لاهم ردني ١
 يناودعلا دمحم يديمحلا يشان 7

 يناحيدلا شماع عينم شماع - 7

 يمزاعلا ينابيركلا رطام ديع رصان - 4

 يريطملا بهشألا رمع باقع دلاخ

 يريطملا كفعص صيرخ لولدم

 يريطملا ديزم زياف ازج رصان ل
 يريطملا ناهزن روانم حلاف

 يرسودلا نيصغلا روصنم رصان 4
 يريطملا كارب جاجرم كارب ١

 ملتتملا جرقم يضاع وتب معدل
 يديشرلا لتاب بابح ناميغد ا”

 يريطملا ةيمروبا هللا فيض هللادبع يدهم 8

 يديشرلا ةيديزلا يدهم يحضم يدهما 4

 بصعملا ءاجر كرابم نسح اله
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 يريطملا نايبق يلع دمحم ردب

 يريطملا حالش ضياع حيويلش

 يديشرلا يطب ضوع ضاوع رقص 8

 يريطملا ديبع ديز هللادبع دمحم

 يديشرلا ماس تنص ديبع 4٠

 يديشرلا قوش حلاف دهف - ١

 صخشم عانم ,موعمع - 1

 : نيبخانلا عومجم

 : نيعرتقملا عومجم

 -: نافيك  ةسماخلا ةرئادلا

 يميصعلا رياس تابنصلا رصان

 عناصلا ديمحلادبع قازرلادبع 3:1

 يربح نسحم هللادبع رصان ردب - 3*
 ديهقلا دوعسملا دلاخ -

 يبيتعلا زهج نابيضه فلخ

 يميصعلا جارف نسحملادبع دمحم 1

 يبيتعلا راون ديعس نادمح “7

 ليجعلا يحاض ردب 4

 سوحاطلا ديدش دمحم دلاخ -

 ديحوتلا حلاص دشار

 ديدش نب سوحاط دشار

 يبيتعلا تاهنص رجيعص لعشم

 ةروتلا دمحم ميهاربا كرابم 17“

3 

 هللا لام فسوي دمحم نييسح 4

 يلاعلادبعلا نسحملادبع رصان يلاعلادبع 6

 هقكم
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 سفرا ةكحاضملا زيزعلادبع نمحر لا دبع

 ١١ يبيتعلا هللا فيض دمحم 3-5

 جرفلا دعس كرابم رصان 55

  4ٍناميلا ماس هللادبع ماس 14

 ٠ - يروصنملا ماس دما ميهاربا 1

 ١ - يرونلا دمحم زيزعلادبع +

 04ه زامقوب ملاس باهولادبع يلع

  7ديعسلا ميحرلا ناميلس يراشم 0١

  4ناحرفلا هللادبع دشار دمحم 4

  - 5يبيتعلا ميمصلا هللا دبع دمحم فيان 4

 ند : نييخانلا عومجم

 نيعرتقملا عومجم : 500

 : ةيسداقلا  ةسداسلا ةرئادلا

 تاوصألا ددع

 478 يضوعلا يداه دمحم هللادبع نمحرلادبع روتكدلا ١

 4841 يرابيتلا نمحرلادبع دمحم هللادبع ٠١

 م ردب نسح بيبح دمحم ل

 هنن ديشرلا دمحا دمحم

 هع ناحرفلا دمحا هللادبع دشار  ه

 لل نازولا يلعلا زيزعلادبع فسوي - 1

 04 يسيفنلا هللا دبع فسوي دمحا 0١

 ه1 يعافرلا دمحا ديسلا مشاه فسوي -

 م ناعشملا ميهاربا هللادبع لصيف - 4

 الا نيسايلا لع دمحم ةعمج ٠

 1 ليلجلادبعلا فسوي ىسيع س١

 قالا



 مشيغدلا دمحم مشيغد

 ليلجلا دبعلا فيطللادبع دمحا ١

 مرشخلا حادبا نسحملادبع دمحم يراشم 65

 ناونبلا كرابم هتلادبع ٠6

 يواسحلا حلاص زيزعلادبع كرابم
 نيسح نسح دمحم نسح ١7

 يلعلا رمعلا يلع هللادبع -

 يردنكلا نيكس دمحم يلع دمحا 64

 بيهولا نيسح يلع دمحا ٠٠

 يعبرلا يلع هللادبع يلع ١
 يقيتعلا حلاص دمحم دهف

 بيلدنع هللادبع يلع زيزعلادبع 7

 يرسودلا زيزعلادبع زياف زيزعلادبع 4
 يفيلخلا دمحم فيان دمحا 4

 ديشرلا زيزعلادبع دمحم زيزعلادبع
 جرف مداخ هللا لام ربنع

 رايسلا يلع ميهاربا رماث 8

 الملا دمحم دشار فسوي 4

 نافيرعلا دمحم فسوي دمحم ٠٠

 دلاخلا دمح لهلهم زيزعلادبع ١

 ماسبلا رصان دهف زيزعلادبع

 يمورلا يمور دمحم رقص

 يدلاخلا ناديض دمح بيبش ا”

 : نيبخانلا عومجم

 : نيعرتقملا عومجم
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 : ةمسدلا  ةعباسلا ةرئادلا

 تاوصألا ددع

 14 يمظاكلا نسح نيسحلادبع بلطملادبع- ١

 150ا/ ناطقلا ىسيع زيزعلادبع دمحم مساج ٠١

 1 ةعمج يكم نيسح 1

 101 ينرعم داوج دمحم نيسحا

 11 نازولا مساج بوقعي هللادبع-

 نحمل فضملا مساج هللادبع ردب - 1

 1 يمورلا دمح حلاص فسوي ٠

 1 يمورلا نمر لادبع فسوي دمحم - 4

 44 فضملا مساج دحا دلاخ 4

 2818 يبيضقلا هللادبع مساج لصيف

 5 ناضورلا هللادبع يراشم دلاخ ١

 454 يرجاهلا كرابم ديعس يكرت

 الا يدلاخلا مرضح يهيلد دلاخ 1

 رع قازرلادبعلا زيزعلادبع دوعس ملاس 5

 1 فارصلا هللا رصن هللادبع ىفطصم 6

 2 يرجاه لا دياع يلع حلاف

 فكل شبرألا نيسح رصان داوج - ١١

 30١ عوطملا هللادبع يجح رهاط ميهاربا

 184 راطعلا فسوي دمحم مساج 4

 انفي غياصلا نيسح دمحم رفعج ٠

 1 ىسوملا نسح يدهم 0

 م4 رمعلا مالسلادبع زيزعلادبع فيطللادبع

 72 اهب دمحا اطسا يلع يجح فسوي داوج 7

 4 يدنملا دمحا باهولادبع يحبص 14
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 نسحملادبعلا نيسح يلع دمحم

 هللا رصتلا قازرلادبع دمحم دمحا +

 : نييخانلا عومجم

 : نيعرتقملا عومجم

 : يلوح  ةنماثلا ةرئادلا

 يحجارلا رساجلا دلاخ رساج - ١

 ديعاسملا دهف زيزعلادبع

 بيطخلا دمحم دمحا روتكدلا

 يشبحلا دمحا هللادبع يلع 58

 سينملا زيزعلادبع دمحا يماس

 نيسايلا عيزب دمحا- 1

 عوطملا فسوي دلاخ ناميلس - ٠

4 

4 

 هاه

0 

 جيعدلا دشار ميهاربا

 ناريجلا هللادبع ملاس فسوي

 ةلاضفلا حلاص يلع ٠١

 عياشلا ىسيع هللادبع ١

 يعيبسلا نالثح باجح دهف

 رينملا نمحرلادبع يلع دمحم

 ناجيعبلا ميهاربا دمحم هللادبع 4

 داشرملا لتاب دلاخ دمحم 6

 يرجاه لا هللادبع دمحا دشار- 7

 عوطملا فسوي دلاخ ردب ١7

 رك سعتما مساجدمحتم د ا

 : نيبخانلا عومجم

 : نيعرتقملا عومجم
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 : ةيملاسلا  ةعساتلا ةرئادلا

 دامحلا دومح هللادبع ماس ١

 قتيرخلا رصان دمحم ناعمجج

 يرسيوحلا قلطم ضوع دشار

 ةنيذألا يضار هللادبع يضرم

 هام

 ناريدسلا رصان يمسو دمحم .6

 يمزاعلا حليوصلا دومح حلاف

 ةنيذألا حلاص ناينث يلع ناينث

 صيرحلا لعزم مناغ ملاس

 ةريمعلا رامطلا حرفم قوزرم

 ىمسولا رصان دلاخخ روتكدلا ١

 سيسبلا دعس دوعس ديز يلع س١
 يضيمرلا رياس قلطم لبجم ١١

 يمزاعلا بيرغ دشار ةفيلخت ل ١

 صم اجا < م

 يمزاعلا ناعيرشلا دعس بيبش 4

 1 لوهبعلا دوعس دومح دوعس 6

 يمزاعلا ريرطا دمحم ديع ينال

 1 بيرغلا لاعز هللادبع 7

 ةديمح اةفيلخ دمح هللادبع

 يمزاعلا باده قوزرم دمح 9

 يمزاعلا حولم يساج يضاق - ١
 يمزاعلا كرابم رطام ديهف - ١

 يمزاعلا دهف عياش دمحم ' 3

 دمجملا دعاسم دمحم زيزعلادبع ل 7٠

 : نيبخانلا عومجم

 : نيعرتقملا عومجم

 ءكلعاد

 تاوصألا ددع
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 : يدمحالا  ةرشاعلا ةرئادلا

 تاوصألا ددع

 13147 نارجعلا نيسح نارجع دلاخ ١

 11/١ يمجعلا ناطلس ناملس ناطلس * 

 ال5 يمجعلا ديهف يماط حالف دعس . *

 1هما/ يمجعلا ةليوحلا هللادبع فياه يداه

 1 يمجعلا رقص دعس ناخيرم  ه

 11 سوبدلا مساج هللادبع كرابم - 7

 110 ءامحفلا يعار ناعجر حلاف كرابم- ٠

 1 عيملا مازح حلاق مازحا م

 10 يوالجلا لضاه ماس لضاه- 4

 106ا ناليجحلا دشار فيس دشار- ٠

 اكو سوبدلا مساج هللادبع ناملس

 9/4 نالمحلا نالمه دعس دوعسم

 وا عيمللا نبز دوعس دمحم ل 1

 2844 يمزاعلا يمان ناحرف حلفم

 و7” جرفلا لبجم دمحا 6

 هي يمزاعلا جابحلا هللادبع اجر

 18 يمجعلا نايكر هللادبع دعس هللادبع ١١7

 2مم : نيبخانلا عومجم

 قفين : نيعرتقملا عومجم

 ءارزولا ةداسلاو . نيبختنملا باونلا ةداسلا نم هتيوضع يف سلجملا مض دقف كلذبو
 -: نم لك

 طبيرخ ميهاربا وضعلا ديسلا - ١

 سلجملا سيئر بئان نودعسلا زيزعلادبع دمحا وضعلا ديسلاب ٠

 د16 15-



 بيطخلا دمحم دمحا روتكدلا وضعلا ديسلا 4

 يتشد يلع ليعامسا وضعلا ديسلا 3

 يربلا رصان ردب وضعلا ديسلا_ ه

 دهعلا لو حابصلا رباجلا دمحالا رباج خيشلا ومس 1

 ءارزولا سلجم سيئر

 قس نر مئات حابصلا ملاسلا يلعلا رباج خيشلا ٠7
 مالعالا ريزو ءارزولا

 رساجلا دلاخ رساج وضعلا ديسلا 7 م

 رقصلا دمح مساج وضعلا ديسلا - 9

 ةيبرتلا ريزو قوزرملا دلاخ مساج ديسلا 9٠

 يماطقلا زيزعلادبع مساج وضعلا ديسلا

 ينارخلا دمحم مساج ىضعلا ديسلا - ١

 ناطقلا دمحم مساج وضعلا ديسلا 1

 يتيرحلا دمحم ناعمج وضعلا ديسلا

 تايح نسح بيبح وضعلا ديسلا 6

 يفرعم داوج دمحم نيسح وضعلا ديسلا

 ةعمج يكم نيسح وضعلا ديسلا ١١

 ناكسالا ريزو رايعلا كرابم دمح ديسلا
 ةماعلا لاغشالا ريزو فصنلا فسوي دومح ديسلا 9

 فلخ دلاخ وضعلا ديسلا
 نيلجملا لسفر مينغلا حلاص دلاخ ةداعس ١

 نارجعلا دلاخ وضعلا ديسلا - 7

 ديهفلا دوعسلا دلاخ وضعلا ديسلا 7٠

 بصحملا لازن دلاخ وضعلا ديسلا

 يبيتعلا نابيضه فلخ وضعلا ديسلا

 ناحرفلا هللادبع دشار وضعلا ديسلا “7

 يرسيوجلا ضوع دشار وضعلا ديسلا "7

5 



 قوزرملا دلاخ ملاس وضعلا ديسلا 8

 حابصلا ملاسلا حابص ملاس خيشلا

 دامحلا هللادبع ماس وضعلا ديسلا

 سيئملا دمحأ يماس وضعلا ديسلا

 حابصلا ملاسلا هللادبعلا دعس خيبشلا

 يماط حالف دعس وضعلا ديسلا 7

 ناطلس ناملس ناطلس وضعلا ديسلا

 دلاخلا ديزلا دومح ناميلس ديسلا 6

 حابصلا رباجلا دمحالا حابص خيشلا

 روانم بيبح سابع وضعلا ديسلا 7

 يقيتعلا ملاس نمحرلادبع ديسلا 8

 يضوعلا هتلادبع نمحرلادبع روتكدلا ديسلا 9
 عناصلا ديمحلادبع قازرلادبع وضعلا ديسلا

 نيسح زيزعلادبع ديسلا ١

 ديعاسملا دهف زيزعلادبع وضعلا ديسلا

 جرفملا هللادبع ديسلا 5“

 يناللا دهف هللادبع وضعلا ديسلا -

 يرابينلا دمحم هللادبع وضعلا ديسلا 5

 نازولا بوقعي هللادبع وضعلا ديسلا 4+
 مناغلا فسوي هللادبع ديسلا 7

 يمظاكلا بلطملا دبع ديسلا - 8

 يسيفنلا فسوي باهولادبع ديسلا - 4

 يشبحلا هللادبع يلع وضعلا ديسلا 5٠

 نمبم هللادبع ىسيع وضعلا ديسلا

 فرجحلا كرابم حالف وضعلا ديسلا

 اد

 لمعلاو ةيعامتجالا نوئشلا ريزو

 عافدلاو ةيلخادلا ريزو

 تالصاوملا ريزو

 ةيجراخلا ريزو

 ةيلاملا ريزو

 ةماعلا ةحصلا ريزو

 ةلودلا ريزو

 ءارزولا سلجم نوئشل

 فاقوالاو لذعلا ريزو

 ةيمالسالا نوئشلاو

 ءاملاو ءابرهكلا ريزو

 طفنلا ريزو

 ةعانصلاو ةراجتلا ريزو



 شيودلا ردنب لصيف وضعلا ديسلا ه0

 ديشرلا دمحا دمحم وضعلا ديسلا

 ردب بيبح دمحم وضعلا ديسلا هه

 صحتقلا هللا فيض دمحم وضعلا ديسلا

 ناريدسلا يمسولا دمحم وضعلا ديسلا  ها/

 ةئيذالا هللادبع يضرم وضعلا ديسلا 8

 رقص دعس ناخيرم وضعلا ديسلا_ 4

 يميصعلا تاهنص رصان وضعلا ديسلا

 دمحلا رصان وضعلا ديسلا_

 ةليوحلا فياه يداه وضعلا ديسلا 7

 دلخملا دلاخ فسوي وضعلا ديسلا 77“

 لالشلا ميجم فسوي وضعلا ديسلا 4

 عبارلا يعيرشتلا لصفلل لوالا داقعنالا رود حابصلا ملاسلا حابص خيشلا حتتفا دقو

 : ةيتآلا ةملكلا ءاقلاب 191 رياربف ١١ موي ةمألا سلجمل

 « ميحرلا نمحرلا هللا مسب »

 سلجمل عبارلا يعيرشتلا لصفلا نم لوالا يداعلا داقعنالا رود حتتفن هقيفوتو هنوعبو

 بيطيو يفولا انبعشو بيبحلا اننطو ةمدخ يف اعيمج انقفوي نا ىلاعتو هناحبس هيلا نيهجوتم ةمالا

 ةريخالا ةماعلا تاباختنالا يف اهيلع متلصح يتلا ةقثلاب مكئنها ناو ةيحت لمجا مكيبحا نا يل

 ةيباينلا تايلوتسملاو ءابعالا نولمحتت مويلا ذنم متحبصاو . سلجملا اذه ديدجتل ترج يتلا

 اهنودجتس يتلا لامعالاو رومألا نم ريثكلل ديدسلا يأرلاو ميلسلا ثحبلا مكنم بلطتت يتلا

 . ةفداقلا عبرالا تاونسلا لاوط يعيرشت لصف لك لالخ مكماما

 متحت ةقيقدلا ةيملاعلا فورظلا ىلا ةفاضالاب ةيبرعلا انتما اهزاتجت يتلا ةمساحلا ةرتفلا نا

 حورلاب كسمتلاب امزعو اناميا انديزتو . ةينطولا انتابجاول نييقيقح ايعوو اكاردا انيلع

 ةرسالا حور ىلع اظافحو 2. هنيوكت ذنم انعمتجم ةايح رصانع نم ارصنع تناك يتلا ةيطارقميدلا

 يف اهيلا وبصن يتلا انيناماو انلاما قيقحت لجا نم عيطتسن ام لك لذب يف ةصلخملا انتبغرو ةدحاولا

 يلف اها



 مكنيب نواعتلا ناب نيقي ىلعل ينناو « ةاواسملاو لدعلاو ءاخرلا هدوسي نواعتم طبارتم عمتجم لك

 « مايقريخ اهئابعاو اهتايلوئسمب مايقلا نم اهنيكمتل هجو لمكا ىلع نوكيس ةيذيفنتلا ةطلسلا نيبو

 متأ ىلع هتابجاوب مايقلا نم هنيكمتل ةباجتساو مهفت لك ةموكحلا لبق نم دجيس مكسلجم ناو امك
 ,.ةوجولا

 ةحلصم ًأدباو ًائاد انفدهو اندئار نوكي نا اننيعأ بصن عضن نا انيلع لاوحالا عينج ينو

 افصو ةدحاو ادي هللا ةكرب ىلع رسنلف . رخا رابتعا يا قوف اهعضن نا بجي يتلا تيوكلا

 ةمداقلا لايجالل ءيبغل « هئانباو نطولا 113 يدع يس نم ايرللا ف اهلك لمعت + ادحاو

 لمعلا بره لع هدو اناهريو اكفوي ةلاوروتسو هي رخاط درع ارثآ اه كرحو ًارماز ةليقحم

 . « هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو . اناطخ داجلا

 سيئر دهعلا يلو ىقلأ ةرازولا ليكشتو سلجملا ةوعدب ةصاخلا ميسارملا ةوالت دعبو
 : لوقلاب هلهتسا يذلا يريمالا باطخلا حابصلا دمحألا رباج خيشلا ءارزولا سلجم

 « ميحرلا نمحرلا هللا مسي »

 نيمرتحملا ءاضعالا تارضح

 هيأر نع ميركلا انبعش ربع نا دعب « ديدجلا يعيرشتلا هلصف يف رقوملا مكسلجم عمتجي

 تحبصا يتلا ىروشلا تاحفص نم ىرخا ةحفص كلذب لهتسنف « هل نيلثمم مكرايتخا يف رحلا

 لمعلا يف ةلاعفلا هتكراشمو هماظن ىلع بعشلل ةئنبت « زيزعلا اننطول ةقيرعلا تامسلا ىدخا

 . اهايا مكالوا يتلا ةيلاغلا ةقثلا هذه ىلع مكل ةئنهتو , هلبقتسم ريخلو هريخ

 ماما مكعضت ٠ ًاعيمج نينطاوملا ةئيشم نع ريبعتلا يف اهنولمحت يتلا ةريطخلا ةنامالا نا

 مكنا ةقث ىلعل انناو . ةديجملا انتماو زيزعلا اندلب ريخل ءانبلا لمعلا لاجم يف ىمظعلا ةيلوكسملا

 ةمدخ ىلع ديطولا مزعلا اهؤلميو . قداصلا ناميالا مكبولق رمعي رقوملا سلجملا اذه ىلا متئج

 بئادلا لمعلاب ىربكلا ةنامالا ةيدأت ىلع نوصيرح مكناو « ةيعيرشتلا تالاجملا يف دالبلا

 . « الوكسم ناك دهعلا نا : ماعلا حلاصلا فدهتست دوهع نم هب متطبترا ام قيقحتل

 « نيمرتحملا ءاضعالا تارضح

 اهجمانربب ةريبكلا ةبسانملا هذهبو « ةرودلا هذه علطم يف مكيلا مدقتت يتلا ةموكحلا نا

 « ةقباسلا ةموكحلا هتقنتعا يذلا يموقلاو ينطولا طخلل اهينبت دكؤت نا اهل بيطي . لمجملا

 دكعكس



 « لمعلا تالاجم ىتش يف ةلماكلا اهتايلوئسمب ضوبغلا ىلع ديدشلا اهصرح ةصاخ ةفصب زربتو
 ةبقح يف تققح دق اندالب تناك اذاو . ءاخرلاو ءانلا نم ديزملا قيقحتل دهجلا ىصقا لذبو

 جاتحي ام ريثكلا انماما لازي ال هنا الا , ةلادعلاو مدقتلا قيرط ىلع ةبيط تاوطخ منزلا نم ةريصق

 لمعن اننكلو بسحف انمويل لمعن ال اننا . لصاوتملا لمعلاو تاقاطلا لذبو دوهجلا فتاكت ىلا

 رارقتسالا لجا نمو « رارمتسالاو روطتلا لجا نم لمعن . ةمداقلاو ةدعاصلا لايجالل

 وحن انحومطو انعلطتب الا هيراجن نا عيطتسن نلو , ددجتم ملاع يف شيعن اننا « مدقتلاو

 اهدحو اندالبل لمعن ال اننا امك . ةيلمعلاو ةيركفلا انتاطاشن نيدايم نم ناديم لك يف لضفالا

 « حالس لكب مهعم دهاجنو « يبرعلا لاضنلا قيرط ىلع انئاقشا عم نينماضتم لمعن اننكلو

 ةبورعلا يف انناوخا عم قيثولا نواعتلا وه هنع لوحتن ال يذلا انليبس ناف , حافك لك ينو

 . تاياغلا فرشا ليبس يف تايحضتلا لكب كلذ يف نيبحرم

 رقوملا سلجملا عم قيثولا نواعتلا ىلع قداصلا اهمزع دكؤت نا كلذك ةموكحلل بيطيو

 فدهتسي ءانب دقن لك ىلا هتصنم « نيلدابتملا مارتحالاو ةقثلا نم ساسا ىلع , دودحلا دعبا ىلا

 ريخل ةضيرعلا انلامآ قيقحتو ةيماسلا انتاياغ ىلا لوصولل ةدحاو أدي مكعم ةلماع « ماعلا حلاصلا

 . «زيزعلا انبعش

 مينغلا حلاص دلاخ ديسلا سلجملا بختناو ةيروتسدلا نيميلا ءاضعألا ةداسلا ىدأ مث

 . سيئرلل ًابئان نودعسلا زيزعلادبع دمحأ ديسلاو ًاسيئر

 ةزيجو ةينمز ةرتف عبارلا يعيرشتلا لصفلا نم لوألا يداعلا داقعنالا رود قرغتسا دقو

 ةرشبم حور رودلا اذه تداس دقف كلذ عمو « ةماعلا تاباختنالا باقعأ يف هئدب ببسب ًايبسن

 ةيعاولا ةساردلا عباطب تنرتقا يتلا ةفداحلا ةنيصرلا تاشقانملا نم هتاسلج لالخ ىرج اهيف ريخلاب

 ناحل هتدقع ام كلذ ةيآو . رزغأو عرسأ جاتنإ يف ةقداصلا ةبغرلا يف تزكرتو . داجلا ليصأتلاو

 نم . رهشأ ةسمخ ىدم ىلع . ةتقؤملاو ةكرتشملاو ةيلصألا ناجللا اهيف امب . ةفلتخملا سلجملا

 هيف تدعأ ًاعوضوم ( 1817 ) ةشقانمو ثحب اهلالخ تمتأ ةسلج ( 171 ) اهعومجم غلب تاسلج
 . ةديدس ةميق تاظحالمو ةقمعتم تاسارد اهنم لك ىوح اريرقت )١١14(

 تيظحو « رودلا اذه سلجملا اهب لهتسا ىتلا لامعألا ةحتاف يريمألا باطخلا ناك دقو

 تيدبأو « دالبلا ريخو ةماعلا ةحلصملا 1 تفدهتسا ةقئاف ةيانعب هيلع درلا دادعإو هتشقانم

 ةفشاكمو ةدرجم ةحارص يف هجهانمو يموكحلا لمعلا ةريسم ىلع اهنزو امل تاظحالم هتبسانمب

 دكرالم



 . ةنزتم

 ين ءاضعألا مدق . ةسلج ( 87 ) رودلا اذه يف سلجملا اهدقع يتلا تاسلجلا ددع ناكو

 سلجملا يف هلالخن تحرط امك « اهنم ( ١54 ) ىلع ةموكحلا تّدرو . الاؤس ( 151 ) اهئانثا

 هيف سلجملا اهرقا يتلا نيناوقلا تاعورشم ددع غلبو . تاعوضوم ةعبرا ةماعلا ةشقانملل

 يمالسالا كندبلا سيسأت ةيقافتا ىلع قيدصتلاب نوناق عورشم : اهمهأ نم ًاعورشم ( 75 )

 ىلا ةيتيوكلا ةينطولا لورتبلا ةكرش يف صاخلا عاطقلا مهسا ةلوليأب نوناق عورشمو .٠ ةيمنتلل

 ةيبرعلا ةكلمملاو تيوكلا ةلود نيب يداصتقالا قافتالا ىلع ةقفاوملاب نوناق عورشمو . ةلودلا

 ىلع ةقفاوملاب نوناق عورشمو « ناكسالل ةماعلا ةئيلا نوناق ليدعتب نوناق عورشمو . ةيدوعسلا

 ةكلمملا اياعر ةلماعمب نوناق عورشمو « ةيلورتبلا تارامثتسالل ةيبرعلا ةكرشلا ءاشنإ ةيقافتا

 بناج ىلإ « نييتيوكلا ةلماعم ةدحتملا ةيبرعلا تارامالاو نيرحبلا يتلودو ةيدوعسلا ةيبرعلا
 ةصاخلا نيناوقلا تاعورشمو « ةيئانثو ةيلود تايقافتاب ةقلعتملا نيناوقلا تاعورشم نم ديدعلا

 لامسأر ةدايزب نوناق عورشمو « ةقحلملاو ةلقتسملا تاينازيملاو ةلودلل ةماعلا ةينازيملا دامتعاب

 نينوناقب نيموسرم سلجملا رقأ كلذك . رانيد نويلم ( 1١ ) ىلإ راخذالاو فيلستلا كنب
 ىلع ةنواعملاب صاخ رخآلاو , طابرلا يف دقعنملا يبرعلا ةمقلا رمتؤم تارارق ذيفنتب صاخ امهدحأ

 . ةيمالسالا ناتسكاب ةيروهمج يف لح يذلا لازلزلا ةثراك فيفخت

 نواعتلا حورب رودلا اذه يف سلجملا اهرقأ يثلا نيناوقلا تاعورشم نم ديدعلا زيمت دقو

 يداصتقالاو يركسعلا معدلا تالاجم ىتش يف رارصإو مزع يف ةيمالسالاو ةيبرعلا لودلا عم

 زربيو « ًاعيمج لودلا هذهو تيوكلا نيب ةيوخالا طباورلا قيثوت ززعي مب . يملعلاو يناقثلاو

 نم هيلإ ةجاحلا رداوب تحال املك ءاخس يف نوعلا ميدقت ىلإ ةردابملا يف سلجملل يباجيالا رودلا

 . لودلا كلت بناج

 ةيبرعلا ثادحالا ددصب رثالا ةغلابلا ةبسانملا تارارقلا ذاختا ىلإ ًاقابس سلجملا ناك دقو

 سدقلا ليودت تاعئاش ةبسانمب اهردصأ يتلا تانايبلا كلذ نم « ةماع ةيلودلاو ةصاخ

 نم ةعقوملا ةلاسرلاو « ايدوبمكو مانتيف يبعش راصتناو « يريترألا بعشلا ةنحمو « ةيبرعلا

 عضوو « دروف سيئرلا ىلإ ةهجوملاو يكيرمالا خويشلا سلجم ءاضعأ نم ًاوضع (7)
 . نانبل يف يئادفلا لمعلاز نييئادفلا

 هلل



 تارامالا ةلودو نانبل ةيروهمج نم نيينامرب نيدفو رودلا اذه نابإ سلجملا لبقتساو
 ىلإ ةيتيوكلا ةيناملربلا ةبعشلل دوفو ةسمخ يف هئاضعا ضعب كرتشا !ىك . ةدحتملا ةيبرعلا

 يناملربلا داحتالا تاعامتجاو . موطرخلا يف تدقعنا يتلا يبرعلا يناملربلا داحتالا تاعامتجا

 . اينامور يف تدقعنا يتلا ةثلاثلا ةيلودلا ةينامبلا ةودنلاو . وبمولوك يف تدقعنا يتلا يلودلا

 سلجملل ةفرشم فقاوم يعيرشتلا لصفلا اذه نم يناثلا يداعلا داقعنالا رود دهش دقو

 هادص ددرت امم « ةيملاعلا .ثادحألاو ةيبرعلا اياضقلا ءازإ ةحارصلاو ةماهشلا حورب تمستا

 . هرسأب يلودلا عمتجملاو ةيبرعلا طاسوألا يف رثألا قيمع

 ليصأتلاو ةينأتملا ةساردلا عباطب زاتما رودلا اذه يف سلجملا لمع نا ركذلاب ريدجوه امبو

 «رينتسملا حتفتملا ركفلاو « عوضوم او لكشلا يحاون فلتخم يف فيصحلا قيقدتلاو « يعاولا

 لضف هل ناك ام « هتئيه لماكب ًاعمتجم سلجملا طاشن يف وأ . ةصصختملا ناجللا لخاد ءاوس

 عورشم نوتس اهددعو اهيلع قفاو يتلا تاعيرشتلا رارقإ ريسيتو . دهجلاو تقولا يف داصتقالا

 ةعانص ةكرش يف صاخلا عاطقلا مهسأ ةلوليأو طفنلا ميمأت نيناوق اهنيب.نمو « نوناق

 ةزهجأ لامعتسا ةءاسإو « ةيمازلالا ةيركسعلا ةمدخلاو « ةلودلا ىلإ ةيلورتبلا تايواميكلا

 راعسألاب عيبلا ميظنتو « ةيراجتلا تالماعملا يف شغلا عمقو « ةيفتاحلا تالصاوملا لئاسوو

 « ةينازيملا نوناق ليدعتو ٠ ققشلاو قباوطلا ةيكلم ميظنتو . ةيضرملا تازاجالاو . ةضفخملا

 ءاشنإو « ةدحتملا ةيبرعلا ةحالملا ةكرش ءاشنإ تايقافتاو « ةيلودلا تايقافتالا نم ديدعلا رارقإو

 « ةلودلل ةماعلا ةينازيملاو « ةيماتخلا تاباسحلاو « ةيلورتبلا تامدخلل ةيبرعلا ةكرشلا

 زيزعتل ةصصخملا غلابملا ةدايزو « ةيعامتجالا تانيمأتلا نوناقو « ةقحلملاو ةلقتسملا تاينازيملاو

 بيصن ةيطغتل ةلودلل يطايتحالا لاملا نم غلبم ذخأ يف ةموكحلل نذالاو « دالبلا نع عافدلا

 تانايبلا نع الضف اذه . جحلا تالمح ميظنتو « نائبل يف ةيبرعلا ةوقلا تاقفن يف تيوكلا

 . تابسانملا فلتخم يف اهيلإ ةردابملاب ًاقابس سلجملا ناك يتلا ةيبرعلا اياضقلاب ةقلعتملا تاءادنلاو

 ةكرتشملاو ةمئادلا هناجل تدقع امك . ةسلج نيتسو ًاتس كلذ ليبس يف سلجملا دقع دقو

 تدعأ « ًاعوضوم نيتسو نينثاو ةئامثالث ةسارد اهيف تمتأ . ًاعامتجا نيسمخو نيتئام ةتقؤملاو
 . نينثاو ريرقت يتئام اهيف

 نيتئام ىلع ةموكحلا تاحاضيإ تدرو « الاؤس نيرشعو ةتسو نيتئام ءاضعالا مدق |نيب

 ١9ل



 « ناجللا ريراقتب ةقحلم ةيصوت نيسخخو نيتنثا ىلع سلجملا قفاو امك « اهنم الاؤس رشع ةثالثو
 ةشقانملل تحرط كلذك « ةساردلل ةموكحلل نيحارتقاو « ةبغرب ًاحارتقا نيرشعو ةثالث ىلعو

 . اهرظن متأ تاعوضوم ةتس سلجملا يف ةماعلا

 ايروكو « ةيقرشلا ايناملأ نم ةقيدص ةينالرب ًادوفو رودلا اذه يف سلجملا لبقتساو
 كراش امك « يبرعلا يناملربلا داحتالا ةثعبو « ةيبرغلا ايناملاو . ةدنلوبو . لاغنسلاو . ةيبونجلا

 « لاغنسلا نم لك ىلإ دوفو لاسراب كلذو ةينامربلا ةبعشلل ًادفو رشع ينثإ يف هئاضعا ضعب
 . ندرألاو « ةدحتملا ةيبرعلا تارامالاو , دنهلاو , ناتسكابلاو « اينامورو

 هترود ىبنأ ثيح 1977و يلوي ٠١ موي يف هل ةسلج رخآ دقع دق عبارلا ةمألا سلجم ناكو

 ةينازيم يف يفاضا دامتعا حتف ىلع قفاو نا دعب عبارلا يعيرشتلا لصفلا نم ةيناثلا ةيداعلا

 « ةيعامتجالا تانيمأتلا نوناق عورشم شقان امك « ةيعانصلا ةبيعشلا ةئيمل ةماعلا ةرادالا

 قفاو امك « دالبلا نع عافدلا زيزعتل ةصصخملا غلابملا ةدايز نوناق ةشقانمل ةيرس ةسلج تدقعو
 ليدعت: ىلع قفاوو نانبل يف ةلماعلا ةيبرعلا ةوقلا تاقفن يف تيوكلا بيصن ةيطغت ىلع سلجملا

 نيكلسلا ماظن ليدعت عورشم ىلعو يريمألا باطخلا ىلع درلا عورشم تارقف ضعب

 . جحلا تالمح ميظنت عورشمو . يلصنقلاو يسامولبدلا

 وحن ةتقؤملاو ةكرتشملاو ةمئادلا هناحل تدقعو ةسلج 77 عبارلا ةمألا سلجم دقع دقو

 ءاضعالا مدقو ريرقت يتئام نم رثكا اهنأشب تدعا ًاعوضوم 71 اهلالخ تسرد ةسلج

 ريراقتب ةقحلم ةيصوت 07 ىلع سلجملا قفاو (ى اهنم 5١ ىلع ةموكحلا تدر الاؤس 7
 . تاعوضوم ةتس ةماعلا ةشقانملل تحرط امك ةبغرب ًاحارتقا 7 و ناجللا

 داك -



 ةمألا سلجم لح

 يف
 19175 سطسغا 4

 هلكا





 « ةيناملربلا ةايحلا تلطعت ثيح ىربكلا ةلكشملا تلصح 194175 سطسغا 79 موي يف

 ةيدرفلا تايرحلا نم دحلا فورظ يف نونطاوملا شاعو « ةطلسلاب ةموكحلا تدرفتو

 ةيادبلا تناك دقو « ةيرحلا أدبم عم مئالتت ال يتلا نيناوقلا نم ديدعلا تردصو « ةيعامجلاو

 . ةرازولا ةلاقتسا ءارزولا سلجم سيئرو دهعلا يلو مدق نيح

 -: ةلاقتسالا صن

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 « دعبو امارتحاو ةيحت « هللا هظفح مظعملا ريمالا ومسلا بحاص ةرضح

 سلجم ةسائرب اددجم يللا متدهعف عبارلا يعيرشتلا لصفلا ءدب دنع مكومس متلضفت دقف

 ىلع ةاقلملا ةمهملا لقثب يساسحا نم مغرلابو . ةديدجلا ةرازولا ليكشتب ينومتفلكو ءارزولا
 ناكماب رشبت دعت مل ةمألا سلجم عم ةقباسلا براجتلا نأب يروعشو « يئالمز قتاعو يقتاع

 هذه تلبق ةيماسلا مكتدارا ىلع الوزنو بعشلا ةمدخ ليبس يف يننا الا ءرمثملا داجلا لمعلا

 حبصا ةرازولا ليكشت نم نيتنس نم لقأ دعب فسالا ديدش عم نكلو « ةرازولا تلكشو ةمهملا

 كلذو انيلا اهب متدهع يتلا ةياغلا قيقحت وحن انتريسم ةلصاوم ءارزولا يئالمزو يلع رذعتملا نم

 لو سلجملا ىدل ةليوط ةدم تمكارت يتلا نيناوقلا تاعورشم يف رظنلا لطعت ابنم ةريثك بابسال

 نم ريثكلا حبصأ دقو . نينطاوملا حلاصمل ةيويحلا اهتيمها نم مغرلاب رونلا ىري نا اهبلغال رسيتي

 ءارزولا ىلع ينجتلاو مجهتلا حبصا امك ةدئاف نودب عيضت سلجملا اهدقعي يتلا تاسلجلا

 ءارزولا ىلع بعصلا نم حبصاو ءاضعالا نم نيريثكلا مه قح هجو نود نيلوؤسملاو

 . نينطاوملا ةمدخ ىلع مهصرحو ربصلاب مهعرذت الول لمعلا يف رارمتسالا
 ةماع ةروصب يبرعلا ملاعلاو انتقطنم اهزاتجت يتلا ةجرحلاو ةقيقدلا عاضوالا نا اك

 نما ةيامحب ةليفكلا تاعيرشتلا رادصاو ةمساحلا رومألا نم ريثك يف تبلا ةعرس بلطتت

 مئادلا انصرحلو نيتطلسلا نيب ادوقفم نوكي داكي نواعتلا ناك املو « دلبلا اذه داصتقاو

 ةلاقتساو يتلاقتساب مكومسل مدقتا « فورظلا فلتخم يف نينطاوملاو نطولا حلاص ىلع
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 يئالمزو ناو . مكتمكح عساوب هتحلاعمل مكومس يدي نيب رمألا اعضاو « ءارزولا يئالمز

 ماود مكومسل نيجار . ديدس هيجوتو ميرك فطع نم هب انومتيعر ام مكومسل ركشن

 . بيبحلا انئطو ةمدخ يف قيفوتلاو دادسلاو ةحصلا

 . مكاعريو مكظفحي هللاو

 ءارزولا سلجم سيئر

 ابصلا دمحألا رباج
 32 3 ه45"11 ناضمر ؛

 1917/5 سطسغا 4

 : ةلاقتسالا لوبق

 ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 يريما رمأ

 ءارزولا سلجم سيئر ةلاقتسا لوبقب

 تيوكلا ريمأ  حابصلا ملاسلا حابص نحن

 خيراتب رداصلا انرما ىلعو . روتسدلا نم 114 1١7 ٠ , 03 داوملا ىلع عالطالا دعب

 حابصلا رباجلا دمحالا رباج نييعتب م1910 ةنسل رياربف ١ قفاوملا ه1145١ ةنسل مرحم نم ١

 . ءارزولا سلجمل اسيئر

 ١191/4 ةنسل رياربق نم 4 قفاوملا ه740١ ةئسل مرحم نم ١17 يف رداصلا موسرملا ىلعو

 . ةيلاحلا ةرازولا ليكشتب

 سيئرو دهعلا يلو حايصلا رباجلا دمحالا رباج نم انيلا عوفرملا ةلاقتسالا باتك ىلعو
 .م 1915 سطسغا ؟9 قفاوملا ه1745 ناضمر : خيراتب ءارزولا سلجم

 يتالاب انرما

 : ىلوا ةدام

 مهنم لك رمتسيو ءارزولاو ءارزولا سلجم سيئر حابصلا رباجلا دمحالا رباج ةلاقتسا لبقت

-١1١54- 



 . ةديدجلا ةرازولا ليكشت نيحل هبصنم نوؤش نم لجاعلا فيرصت يف

 ةيناث ةدام

 . ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنيو  هرودص خيرات نم اذه انرمأب لمعي

 تيوكلا ريمأ

 حابصلا ماسلا عابص ه1 ةنس ناضمر 4 : يف فيسلا رصقب ردص

 م1915 ةنس سطسغا 19 : قفاوملا

 -: ةديدجلا ةرازولا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 يريمأ رمأ

 ءارزولا سلجمل سيئر نييعتب

 تيوكلا ريمأ  حابصلا ملاسلا حابص نحن
 . ءارزولا سلجم سيئر ةلاقتسا لوبقب روتسدلا نم 07 ةداملا ىلع عالطالا دعب

 يتالاب انرما

 : ىلوأ ةدام

 ءاضعا حيشرتب فلكيو ءارزولا سلجمل اسيئر دهعلا يلو حابصلا رباجلا دمحالا رباج نيعي

 . مهنييعت موسرم رادصال انيلع مهئامسأ ضرعو ةديدجلا ةرازولا

 : ةيناث ةدام

 يف رشنيو هرودص خيرات نم هب لمعيو . اذه انرما ذيفنت ءارزولا سلجم سيئر ىلع

 . ةيمسرلا ةديرجلا

 تيوكلا ريمأ

 ابصلا ملاسلا حابص
 خابصلا ماجلا حج . ه1895 ناضمر 4 : يف فيسلا رصقب ردص

 م1917 سطسغا 14 : قفاوملا

 -اكاقد



 بعشلا ىلا ةملك هللا همحر حابصلا ملاسلا حابص خيشلا ريمألا ومس هجو مويلا تاذ ينو

 : اهصن اذه

 « ميحرلا نمحرلا هللا مسي »

 اومكحت نا سانلا نيب متمكح اذاو اهلها ىلا تانامالا اودؤت نا مكرمأي هللا نا ج

 . © ًاريصب ًاعيمس ناك هللا نا هب مكظعي امعن هللا نا , لدعلاب

 ( ميظعلا هللا قدص )

 : ءازعالا يئانبا

 اندلب يف لاوحالا هيلا تدرت امم يسفن ألمي نزحلاو يبلق رصتعي ملالاو مويلا مكيلا ثدحتا

 ديدشلا فسالل نكلو هيلا لصن نا تاظحللا نم ةظحل يف يرطاخب لوجي نكي مل دح ىلا زيزعلا

 ًابابشو ًاخويش ءاسنو الاجر ًاعيمج نحنو ًاعقوتم نكي ملام ثدحيو ثدحو ًاردقم نكي ملام عقو

 . مؤملا عضولا اذه ىلا انسفنا اندق انيدياب كلذ نع نولوؤسم

 دوعيو قحلا ولعيو لدبتت لاوحالا لعل ًاريثك متلمحتو انلمحتو اليوط متربصو انربص دقل

 . دودسم قيرط ىلا لصن اندك ىتح موي دعب ًاموي ًاءوس دادزت تّذخا رومالا نكلو دشرلا

 هرارقتساو نطولا ةدحو ىلع ظافحلل ردص يذلا روتسدلا مساب هيلا انلصو ام ناكو

 ةدحوو ثداح وه امت ءارب ةميلسلا ةيطارقميدلاو . يفولا بعشلا اذهل ةيطارقميدلا قيقحتلو

 . تازه نم هل ضرعتت ام لك ىلا ناضرعتي هرارقتساو نطولا

 : يئانبا

 دح ىلا زوطتت دق رومالا ناف « ثداحوه ام لكل ًامراص ًابلص ًافقوم فقن مل نا اعيمج اننا

 . هادم هللا الا ملعي ال

 هنع ديحأ ال ًاسسق تمسقا دقو نيمالا بيطلا دلبلا اذه يف ةيلوؤسملا سأر ىلع تنك انو

 . هرارقتساو هتدحوو هنايك ددهب ام لك نم هيمحا نأب

 كلذل ع مكل ةيهافرلاو نمالا ريفوتو مكتياعر يلع ًاعيمج مكل دلاو يننأ رعشا تنك املو

 ام بنجتيل روتسدلا حيقنتب ًارمأ ردصا نأ ىلا ةبيصعلا فورظلا هذه يف ًارطضم يسفن دجا

 -اكل1ك-



 . 195705 ةنس ربمفون نم ١١ روتسد لظ يف لاحلا هيلا لصو

 : يثانبا
 تبش اهيلعو انسوفن نم ةعبان اهنال ةيرحلاو ةميلسلا ةيطارقميدلاب ًاناميا نمؤن اعيمج اننا

 ىتح ركذلا فلاس انرمأ انردصا دقف دبألا ىلا اهب زتعن يتلا انتيطارقميد دقفن ال ىتحو انلايجأ

 ىلا انؤانبا نئمطيو « اهرونب هلك انبعش معنيف ًارارقتسا مظعأو ًاتابث رثكا اندالب يف ةيرحلا رمتست
 . قرشم دغ

 : يئانبا

 قيرعلا انبعش خيرات نم ةمساحلا فورظلا هذه يف يناو ًاعيمج انقنع يف ةنامأ نطولا اذه نا

 لك نم ريخلا ردصمو ةزعلا زمر تيوكلا اننطو يلع اوظفاحت نا ىلا مكوعداو مكتناما مكلمحأ

 . هوركم

 : يئانبا

 انيلع هللا ءافا دقو  انمزلت زيزعلا بعشلا اذه ءانبا ماما ةميسجلا انتيلوؤسم نا ثيح

 تالاجملا ةفاك يف حالصالا ليبس هل رفون ناو « ةميرك ةايح هل ققحن نا  همعن نم ريثكب

 لالغتسا هنع دصن نا انوعدتو هرارقتساو نطولا اذه ةدحو ىلع ظفاحن نا ًاضيأ انيلع بجوتو

 8 نيثباعلا ثبع هنع عنمتو نيلغتسملا

 مايقلل يأرلاو ةربخلا يوذ نم ةنجل لكشتسو . روتسدلا حيقنتب ًارما تردصأ دقف كلذل

 ىلعوأ هيلع ءاتفتسالل روتسدلا حيقنت عورشم نيبخانلا ىلع هللا نذاب ء« ضرعنسو . ةمهملا هذهب

 . رمألا اذه رادصا خيرات نم تاونس عبرأ نع ديزت ال ةدم لالخ هرارقال لبقملا ةمألا سلجم

 . « قفوملا هللاو

 : ةيروتسد داوم عبرأب لمعلا فقو

 « هداوم نم عبرأب لمعلا فاقيا ًانمضتم « روتسدلا حيقنتب يلاتلا يريمألا رمالا ردص مث

 . رهشأ ةتس لالخ « روتسدلا حيقنت يف رظنلل  يأرلاو ةربخلا يوذ نم ةنجل ليكشتو
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 8 روتسدلا حيقنت

 : هصن اذه ١ تيوكلا روتسد حيقنتب يريما رما ردص كلذ دعب

 « ميحرلا نمحرلا هللا مسب »

 روتسدلا حيقنتب يريمأ رما
 حابصلا ملاسلا حابص نحن

 تيوكلا ريمأ

 ١١ قفاوملا ه11887 ةنس يناثلا يدامج ١4 ين رداصلا تيوكلا روتسد ىلع عالطالا دعب

 سسا ىلع موقي دالبلل روتسد عضو ينامالا زعا نم ناك هنأل ًارظنو ء م1917 ةنس ربمفون نم
 لامالا اندقع دقف « هتلاصاو هلامآ عم بواجتتو زيزعلا بعشلا اذه ايلاقتو قفتت ةيطارقميد

 هيف معني بيطلا بعشلا اذهل لضفأ لبقتسم وحن ًايعس 14357 ةنس روتسد رادصأب ةعساولا

 ةيعامتجالا ةلادعلاو ةاواسملاو ةيرحلا نم ًاديزم نينطاوملا ىلع ءىفيو ةيهافرلا نم ديزمب نطاوملا

 ىلع صرحو ةماركلاب زازتعا نم انئانبا سوفن هيلع تلبج ام مئاعد يسريو « ةيداصتقالاو

 دقو هنا الا « هرارقتساو نطولا ةدحو ىلع ظافحلا عم . مكحلا يف ىروشو تيوكلا حلاص

 مل هراذصا ىلع ةدوقعملا لامالا ناف ًاماع رشع ةعبرا ةبارق روتسدلا اذهب لمعلا ىلع ىضم

 اليبس روتسدلا اذه نم ذختاو تاعيرشتلا بلغا تدمجو ةيطارقميدلا تلغتسا دقف . ققحتت

 ةراثاو قيوعتلاو مدهلا يف تلذب امناو ءانبلا لجا نم دوهجلا لذبت ملو ةيصخشلا بساكملا قيقحتل

 هل ققحي مل يذلا عارصلا اذه ىلع قيمعلا ملالا الا نطاوملا لني ملو ٠ سانلا ليلضتو داقحال

 . ةجاح هل دسي مو الم

 نم عقو ام ىلع ليوطلا ربصلاب انمزلا دق ةيطارقميدلا مئاعد رارقتسا ىلع انصرح ناك ناو

 ماكحا لالغتسا اوءاسا نم ىلا دشرلا دوعي نا لما ىلع حالصا نم لطعت ام ىلعو ءاطخا

 دادزا عضولا نا الا ةيدرفلا حلاصملا ىلع ماعلا حلاصلا بلغت ريمض ةوحصل ًابقرتو روتسدلا

 . مايالا رورم عم اءوس

 : يتالا رمالا انردصأ كلذل

 : ىلوأ ةدام

 ,روتسدلا نم 181 14 . ١1ال ء-# ةرقف 07 داوملا ماكحاب لمعلا فقوي

 ءاكاككع



 . م1977 ةنس ربمفون ١١ يف رداصلا

 : ةيناث ةدام

 ةمألا سلجمل ةلوخملا تاصاصتخالا ءارزولا سلجمو ريمالا ىلوتيو ةمألا سلجم لحي

 .. روتسدلا بجومي

 : ةثلاث ةدام

 . ةيريما رماوأب اهرادصا  ةرورضلا دنع - زوجيو « ةيريما ميسارمب نيناوقلا ردصت

 : ةعبار ةدام

 ينالتل روتسدلا حيقنت يف رظنلل يأرلاو ةربخلا يوذ نم ةنجل ليكشتب موسرم ردصي

 ةدحو ىلع ظافحلاو ميلسلا يطارقميدلا مكحلا ريفوتو لمعلا قيبطتلا اهرهظا يتلا بويعلا

 ًاذوتخأم « ءارغلا ةيمالسالا انتعيرش حور عم ًاقفتم حيقنتلا نوكي نا ىلع « هرارقتساو نظولا

 . ةليصالا ةيتيوكلا ةيبرعلا انديلاقت نع

 : ةسماخ ةدام

 عفرتو اهليكشت خيرات نم روهش ةتس لالخ اهلمع نم يهتنت نا روتسدلا خيقنت ةنحل ىلع

 روتسدلا حيقنت عورشم نيبخانلا ىلع ضرعيو ءارزولا سلجم ةقفاوم دعب اهتاحرتقم انيلا
 خيرات نم تاونس عبرأ نع ديزت ال ةدم لالخ هرارقال لبقملا ةمألا سلجم ىلعوأ هيلع ءاتفتسالل

 . رمالا اذه رادصا

 : ةسداس ةدام

 خيرات نم هب لمعيو رمالا اذه ذيفنت  هصخمي اميف لك  ءارزولاو ءارزولا سلجم سيئر ىلع

 . ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنيو هرودص

 تيوكلا ريمأ

 حابصلا ملاسلا حابص

 تا



 : يهف اهفاقيا مت يتلا عبرالا ةيروتسدلا داوملا امأ

 : ه5 ةدام

 امك . هبصنم نم هيفعيو « ةيديلقتلا تارواشملا دعب ءارزولا سلجم سيئر ريمالا نيعي

 . ءارزولا سلجم سيئر حيشرت ىلع ءانب مهبصانم نم مهيفعيو ءارزولا نيعي

 . مهريغ نمو ةمألا ءاضعا نم ءارزولا نييعت نوكيو

 . ةمآلا سلجم ءاضعا ثلث ىلع ًاعيمج ءارزولا ددع ديزي الو

 . ( اهماكحاب لمعلا فقوا يتلا يه ةريخالا ةرقفلاو )

 1١ ا/ ةدام

 سلجملا لح زوجي ال هنا ىلع . لحلا بابسا هيف نيبت موسرمب ةمألا سلجم لحي نا ريمالل

 . ىرخا ةرم بابسالا تاذل

 نيرهش زواجي ال داعي يف ديدجلا سلجملل تاباختنالا ءارجا بجو سلجملا لح اذاو

 . لحلا خيرات نم

 ةيروتسدلا هتطلس لماك لحنملا سلجملا درتسي ةدملا كلت لالخ تاباختنالا رجت مل ناف

 . ديدجلا سلجملا بختتي نا ىلا هلامعا يف رمتسيو . نكي مل لحلا نأك ًاروف عمتجيو

 11/4 ةدام

 مكح فذحوأ ليدعتب روتسدلا اذه حيقنت حارتقا قح ةمألا سلجم ءاضعا ثلثو ريمالل

 . هيلا ةديدج ماكحا ةفاضاب وأ . هماكحا نم رثكأ وأ

 حيقنتلا أدبم ىلع ةمألا سلجم مبنم فلأتي نيذلا ءاضعالا ةيبلغاو ريمالا قفاو اذاف

 ءاضعالا يثلث ةقفاوم هرارقال طرتشتو ةدام ةدام حرتقملا عورشملا سلجملا شقان . هعوضومو

 هيلع ريمالا قيدصت دعب الا كلذ دعب ًاذفان حيقنتلا نوكي الو ٠ سلجملا مهنم فلأتي نيذلا

 . روتسدلا اذه نم 55 « "4 نيتداملا مكح نم ءانثتسالاب كلذو ٠ هرادصاو

 هضرع زوجي الف حيقنتلا عوضوم ثيح نموأ أدبملا ثيح نم حيقنتلا . حارتقا ضفر ذاو
 . ضفرلا اذه ىلع ةنس يضم لبق ديدج نم

 هدا



 . هب لمعلا ىلع تاونس سمخ يضم لبق روتسدلا اذه ليدعت حارتقا زوجي الو

 141 ةدام

 يف ةيفرعلا ماكحالا مايق ءانثا الا روتسدلا اذه ماكحا نم مكح يأ ليطعت زوجي ال

 وا ءانثالا كلت يف ةمألا سلجم داقعنا ليطعت لاح يأب زوجي الو « نوناقلا اهنيبي يتلا دودحلا

 . هئاضعا ةناصحب ساسملا

 اذه حابصلا رباجلا دمحالا رباج خيشلا ءارزولا سلجم سيئر دهعلا يلو ومس هجوو

 نينطاوملا ىلا باطخلا

 فلأف ءادعأ متنك ذا مكيلع هللا ةمعن اوركذاو اوقرفت الو اعيمج هللا لبحب اومصتعاو ط

 هللا نيبي كلذك اهنم مكذقنأف رانلا نم ةرفح افش ىلع متنكو اناوخأ هتمعنب متحبصأف مكبولق نيب

 نع نوبنيو فورعملاب نورمأيو ريخلا ىلا نوعدي ةمأ مكنم نكتلو نودتبت مكلعل هتايآ مكل

 . © نوحلفملا مه كئلوأو ركنملا

 ( ميظعلا هللا قدص )

 : يناوخا

 انتيوك ىلع ظافحلا يف اعيمج دضاعتنو نواعتتل هيخأل خألا ثيدح مويلا مكيلا ثدحتأ

 ,اعيمج اننمأ هنمأف نيثباعلاو نيدقاحلا و نيعماطلا ديك هنع دوذنو هيدتفنو هاعرن بيبحلا

 . اعيمج انل ةزعو ءاخر هومنو هتزعو « اعيمج انل هرارقتساو

 : يناوخا

 اندلب يف لاوحألا هيلا تلآ ام ىلا اريشم مظعملا ريمالا ومسلا بحاص مكيلا ثدحت دقل

 ىلا دالبلاب لصت تداك يتلا 1177 روتسدب لمعلا ةبرجت تايبلس نم اعيمج هانيناع امو زيزعلا

 ىلع ةيرحلا مئاعد ءاسرا يف ةريبكلا لامالا انودحت تناك روتسدلا عضو امدنعف . دودسم قيرط

 لضفأ لبقتسم قيقحتل ايعس ةليصالا انديلاقت عم ةمجسنملاو ةميلسلا ةيطارقميدلا نم سسأ

 ال اهعون يف ةديرف ةيطارقميدلا انتبرجت نوكت نأ وجرن انكو « ةمداقلا انلايجألو انينطاومو اننطول

 ةيطارقميدلا ةريسملل ايداه اساربن حبصت نأ لمأن انك دقو . تاساكتنالاو تازهلل ضرعتت

 ةيطارقميدلا انتبرجتل ةئطاخلا ةسرامملا هيلا تلصو يذلا ريطخلا فطعنملا نأ الا « ةميلسلا

 -هككال



 ناميا نم مهل عزاو ال نيذلا اهلغتسا امك . ةقيدصلاو ةقيقشلا لودلا نم ريثك نيبو اننيب تدعاب

 مده فدهتست ىضوف ىلا اهوبلقو انروتسد اهمئاعد ىسرأ يتلا ةيرحلا اوهوشف ينطولا حلاصلاب

 اننطو ءانبأ نيب ةقرفلاو قاقشلا حور ثب ىلع لمعتو ةليصالا ةيبرعلا انقالخاو انتادقتعمو انميق

 مويغلا نكلو ةميخولا هبقاوع نم ترذحو عضولا اذه ةروطخ ىلا اريثك تهبن دقلو . زيزعلا

 روتسدلا عضو ام يتلاو هتأشن ذنم اننطو اهب معن يتلا ةيرحلا سمش بجحت نا تداكو تمكارت

 حلاصلا ناب سفنلا ينمتو ربصلا لابح دمن اعيمج انكو . هتاتف لكب بعشلا اهب معني لظي يكل الا

 اماع رشع ةعبرا ةبارق ةيطارقميدلا انتبرجت ىلع تضم ىتح هادع ام لك ىلعومسي نأ دب ال ينطولا

 مل ةرتف يهو روتسدلا ماكحأ نم مكح يأب ًادحاو اموي لمعلا لطعتي الأ ىلع اهلاوط انصرح

 اذه نكلو . ملاعلا نادلب فلتخم يف ةعجارم وأ حيحصت نودب ريتاسدلا نم ريثكلا اهلثم شعت

 عاضوألا تذحخأو ةوجرملا ةياغلا ققحي مل ليبسلا ءاوس اولض نيذلا ةياده يف المأ ليوطلا ربصلا

 بحاص عيمجلا دلاو رطضا ام رطخلل ينطولا انرارقتساو اننمأ ةضرعم موي دعب اموي ىدرتت
 . كلذل دح عضول مظعملا دالبلا ريمأ ومسلا

 : يناوخا

 لظ ينو دسفم ريذبت لكو ريذبت تايرحلا قالطا يف فارسالا ناو ءاطعو ذخأ ةيرحلا نا

 ال ةفاحبصلا ةيرحو . . دودح الب ةيرحلا ةفاحصلل تقلطأ ةلوئسم ريغ ةيرح نم هيلا انلصو ام

 ةفاحصلاو . يحلا ريمضلا ةباقر لظ يف ةلماعلا اهتاذ نم ةعبانلا ةيلوئسملاب مستت مل نا اهل ةميق

 صرحلا تايلوئسملا هذه ةمدقم يف نأ كش الو تايلوئسملا نم لمحت ام ردقب ةيرحلا نم قحتست

 ةمارك ىلع ةظفاحملاو عمتجملا يف طبارتلاو ةبحملا ىرع قيثوت ىلع لمعلاو ينطولا حلاصلا ىلع
 انتاقالع زيزعت ىلع لمعلا كلذك ةفاحصلا تايلوئسم نم ناو . مهم ريهشتلا مدعو نيرخالا

 دق اهتاذ ىربكلا لودلا تناك اذاو . اهنم ةقيدصلاو ةقيقشلا ةصاخبو ملاعلا لود عم انتاقادصو

 اضيأ هعبتت نا ةريغص ةلودك تيوكلاب ىلوألاف ةيلودلا اهتاقالع زيزعتو ءانب يف جبملا اذه تعبتا

 . لودلا رئاس عم اهتاقادصو اهتاقالع قيثوت يف

 فحصلا ضعب لعج طباوض الب اهل ةيرحلا قالطاو اهبراغ ىلع ةفاحصلا لبح ىرت ناو

 ةضرغملا تاعئاشلا جيورتو انعمتجم داسفال لمعت اننطو نع ةبيرغ ضارغأ ةمدخل ةعيط تاودأ

 . انفوفص يف نتفلا ةراثاو تاهافتلا رشنو

 -ا1157-



 : يناوخا

 تضرف دق انيلع ةزيزع ةلودل ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا فورظلا تناك اذا

 تاودأ اهفحص مظعم تحبصأ ىتح دودح وأ طباوض الب اهتفاحصل نانعلا قلطت نأ اهيلع

 ءيلم بيهر رضاح ىلا قيقشلا دلبلا اذه ٌرج امم ةيدئاقعلاو ةيلودلا تاعارصلا فلتخمل ةزوجأم

 ىلا عارصلا اذه اولقني نأ نيريثكلل تحاتأ دق ةلوئسملا ريغ ةيرحلا ناف رامدلاو بارخلاو توملاب

 انماظن لغتسا اذكهو قيقشلا دلبلاب اولعف املثم نمآلا اندلب يف نتفلا قلخ نيلواحم انتفاحص

 توص لك تاكسال ايركف اباهرا هلالخ نم تضرفو اهبرآمل هترخس ةئف لبق نم يطارقميدلا

 . ةيلوئسم اللاو ىضوفلل ةليسو انتيطارقميد تحبصأ ىتح قح ةملكب عفتري

 : يناوخا

 احلالخ ديعن لمأت ةفقوب يطارقميدلا انماظن ىلع ظفاحن نا اماف قرطلا قرتفم يف مويلا اننا

 هنم جوعا ام حلصنل ةيبلس جئاتن نم ةيطارقميدلا ةبرجتلا هنع ترفسأ ام ءوض ىلع هيف رظنلا

 ال ةياهخ ىلا لصن ىتح يدرتلا قيرط يف قلزنت رومالا كرتن نأ اماو ٠ تارغث نم هيف ام دسنو

 لاوز يف اببس اهئواسم تناك يتلا ةيروتسدلا ةمظنالا ضعبب لح ام ناو . هللا الا اهادم ملعي

 ىلا اهدقفن الو انتيطارقميد ىلع ظفاحن ىتح اهب ظعتن ةربع نوكي نأب ريدج اهيف ةيطارقميدلا
 . دبألا

 ِ نأ اوخا

 هيف رثؤت نل ميركلا دلبلا اذه مكح يف انل اجبنم هانيضترا يذلا يطارقميدلا بولسالا نا

 دالبلل لفكن ىتح ةيلاقتنالا ةرتفلا هذه يف فورظلا اهيلا انترطضا يتلا ةتقؤملا تاءارجالا هذه

 « ةدئارلا ةيطارقميدلا انتبرجتل نيدئاكلاو نيبرخملا ىلع قيرطلا دسنو اهرارقتساو اهنمأ

 للعلا بابسأ اهلالخ يصقتسن ةعجارملاو لمأتلل ةفقو مويلا هجاتحن امو قاب مئاق روتسدلاف

 تلبج انسوفن نأل هللا نذاب اندالب يف روذجلا ةخسار ةيطارقميدلا لظتسو اهجالع ىلع لمعنو

 ىروشلا ىلع ةمئاقلا ةقيرعلا ةيبرعلا انديلاقتو ةيمالسالا انتيبرت مكحب ةيرخلاو ةيطارقميدلا ىلع

 . فينحلا يمالسالا نيدلا ءىدابمو

 : يناوخا

 هسفن انم دحاو لك بساحي نأ ةينطولا انتريسم نم ةماحلا ةلحرملا هذه يف بجاولا نم نا

 ا



 هموهفم وه ام هسفن انم لك لئاسي نأو « ءاطعملا نطولا اذه هل همدق امريظن هنطول همدق يذلا ام

 هدلب روطت يف هب مهسأ يذلا ام . . ءاخسي لذبو مازتلا مأ ءاطع نود ذخأ يهأ ةيطارقميدلل

 يتلا ةيطارقميدلل يقيقحلا موهفملا كاردا اننكما باسحلا انسفنأ انقدص اذاف . هنأش ةعفرو

 ىلا وعدتو نآرقلا ىدبب يدتبت يتلا ةيطارقميدلا يهو بعشلا اذه ةلاصأ نم قغبنت يتلاو اهدشنن

 نم ةعبان ةيطارقميد . . ةديمحلا قالخالاو فينحلا نيدلاب كسمتلاو لمعلاو ملعلاو ناميالا

 اهيف نطاوملا شيعي ةيطارقميد . . هريخو هحلاصل ةلماع انبعشو انعمتجم ميق عم ةمجسنم انعقاو

 رفوتو نطولل رارقتسالاو نمألا لفكت ةيطارقميد هتماركو هلامو هضرعو هتايح ىلع انئمطم انمآ
 حماستلا ىلا وعدتو ءاضغبلاو عمطلاو دسحلا أردت ةيطارقميد . . نطاوملل ميركلا شيعلا

 لزجت اك نينطاوملا ةفاكل ةيعامتجالا ةلادعلا ققحت ةيطارقميد . . ةبحملاو محارتلاو فتاكتلاو

 رهطت ةيطارقميد . . هلهأو نطولا اذه ريخل لمعي صلخم ميقم لكل رارقتسالا حنمتو ءاطعلا

 يرحتو قالخالاب ةمزتلم ةلوئسم ةيرح اهل لفكتو نيدقاحلا نم اهيمحتو ةيعبتلا نم ةفاحصلا
 قح اهنيعأ بصن عضت ةيطارقميد . . ةءانبلا لولحلا حارتقاو ءاطخالاو بويعلا فشكو ةقيقحلا

 ريفوت ىلع لمعتو ميركلا شيعلا مهل نمضتو ةينطولا مهتورث يف ةمداقلا مهلايجأو نييتيوكلا

 ةيحصلاو ةيميلعتلا تامدخلاو مئالملا نكسلاو يناكلا لخدلاو مهل بسانملا لمعلا

 . ةيعامتجالاو

 ؤفاكت لفكتو نينطاوملا نيب ةيعامتجالا قراوفلا ليلقتل تعاطتسا ام لمعت ةيطارقميد

 ناك ايأ لالغتسالا نم نطاوملا ةيامحل ايرورض هارت لاجم لك يف لخدتتو عيمجلل صرفلا

 . هعوت

 قفارملاو تامدخلا عيراشم يف ةريزجو ةيرقو ةيحاضو ةنيدم نيب قرفت ال ةيطارقميد

 . ةماعلا

 لهستو ةلودلا تاسسؤمو رئاودو تارازو يف دقعملا نيتورلا ىلع يضقت ةيطارقميد

 يف لصفلا ةعرسو مكاحملا يف يضاقتلا لبس رسيتو نينطاوملا تالماعمل ةمزاللا تاءارجالا

 . اياضقلا

 نينطاوملا عيمج ةمدخل الماع الاعف ازاهج هنم لعجتو يفيظولا زاهجلا حلصت ةيطارقميد

 . زييمت وأ ءانثتسا نودب
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 تماق نيذلا كتئلوأ اهتمدقم يفو بعشلا تائف ةفاك لثمي ايباين اسلجم زرفت ةيطارقميد

 . اهليبس يف مهلاومأو مهحاورأب اوحض نيذلاو مهدعاوس ىلع تيوكلا

 رصتقم ريغ هرسأب نطولل الثميو هلك بعشلا نع ابئان اهيف سلجملا وضع نوكي ةيطارقميد
 تابغر نع رظنلا فرصب هلك بعشلا حلاص لجأ نم الماع « اهيلا يمتني ةفئاط وأ ةئف ىلع

 ًاببجتم حيرجتلاو ريهشتلا نع اعفرتم ةداجلا ةساردلاو ثحبلا ىلع هتاشقانم يف ادمتعم هيبخان

 . ةيصخش ةحلصم لجأ نم ةمواسملا وأ بسكلل هزكرم لالغتسا

 : يناوخا

 ميلس يطارقميد ساسأ ىلع انعمتجم ءانب ةداعا لجأ نم ًاعيمج نواعتن نأ نآلا انيلع بجي

 . ةمداقلا لايجألاو ليجلا اذه قرشم لبقتسم نامضل لمعلا يف ىطخلا ثحن نأو ملاعملا حضاو

 ةقلعتملا نيناوقلا ضعب ليدعت وأ نسب ىلوأ ةوطخكو اروف عرشنس كلذ قيقحت ليبس ينو
 تائفلل ةصاخبو ةشيعملا ىوتسم عفرو ينطولا داصتقالا ةيامحو رارقتسالاو نمألا بابتتساب

 نمل ةيسنجلا حنم ىلع لمعلاو يعامتجالا نامضلا قيقحتو ةفاحصلا ميظنتو لخدلا ةدودحملا

 عفر ىلا ةفاضالاب ناكسالا تامدخلا ريفوت يف عسوتلاو زيزعلا نطولا اذه ةمدخ يف اومهسأ

 امب ءازجلا نوناق ليدعتو هتامدخ نم نيتطاوملا ةدافتسا ةدايزل راخدألاو فيلستلا كني لامسأر

 ريبادتلاو نيناوقلا نم كلذ ريغو انعمتجم قالخأو ميقب نيرتهتسملل ةعدارلا ةيوقعلا لفكي

 . نينطاوملاو نطولا ريخل ةداجلا

 : يناوخا

 رشلا ديري نم لك دي ىلع مزحب برضنس اننكلو ارش دحأب ديرن الو دحبأ ىلع دقحن ال اننا
 . بيطلا هبعشو نمآلا دلبلا اذهل

 : ىلاعتو هناحبس هلوقب ةوخألا اهيأ لمعنلو

 « نونمؤملاو هلوسرو مكلمع هللا ىريسف اولمعا لقو ©

 ( ميظعلا هللا قدص )

 .. هتاكربو هللا ةحرو مكيلع مالسلاو
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 : يبعشلا لعفلا در

 تالجملاو ةيمويلا ةفاحصلاو ةيبعشلا تائيهلا ىوتسم ىلع ًالوبق كانه نكي مل
 -: 191/5 سطسغا 4 دحالا موي اهتيحاتتفا يف نطولا ةديرج تلاق دقف . . ةيعوبسالا

 ؟ ْنيا ىلإ جيلخلا تايطارقميد

 . . رشنلاو تاعوبطملا نوناق ىلا ةدام ةفاضا . . ةمألا سلجم لح . . ةموكحلا ةلاقتسا

 ةريسملا خيرات يف اريطخ افطعنم لكشي يذلا مويلا اذه ةليصح تناك هذه لك . روتسدلا ليدعت

 « يطارقميد تيوكلا يف مكحلا ماظن » روتسدلا نم ةسداسلا ةداملا اهترقأ يتلا ةيطارقميدلا

 . « ًاعيج تاطلسلا ردصم ةمألل هيف ةدايسلا

 ةينمالا عاضوألاو ةيروتسدلا ةمزألا تمقافت اقح له : مويلا حرطي يذلا ريبكلا لاؤسلا

 ةلاقتسالا ىلا ةموكحلا عفدي يذلا دحلا ىلا ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا نيتطلسلا نيب ةقالعلا تءاسو

 ىلا ةمألا سلجم لح رما عفدي يذلا دحلا ىلاو ةمألا سلجم ىلع ةمئاللاب ةيحنم

 !؟ رودصلا

 نيح 1474 ماع ةمزا دنع فقنل . ةيضاملا اماع رشع ةعبرالا ةبرجت ربع ءارولا ىلا اليلق دوعن ©

 ةلاقتسا هنيح يف حابصلا ملاسلا حابص خيشلا ومس ءارزولا سلجم سيئر دهعلا يلو عفر

 مدع ببسب هفسا قيمع نع ابرعم حابصلا ملاسلا هللادبع خيشلا هل روفغملا ىلا هتموكح

 . هتموكح عم ةيعيرشتلا ةطلسلا بواجت

 ملاسلا حابص خيشلا حابصلا ملاسلا هللادبع خيشلا هل روفغملا فلك تقولا كلذ يف

 روتسدلا نم 1١ / ةداملا بجومب ةمألا سلجم لحي نا نود ةموكحلا ليكشت ةداعاب حابصلا

 انوص سلجملا لح ىلع ةموكحلا رييغت راتخا ريمالا نا ىلع ادقعنم نيحلا كلذ يف يأرلا ناكو

 . اهدهم يف لازت ال تناك يتلا ةيطارقميدلا ةبرجتلل

 ىوس ةبرجتلا هذه ىلع ظافحلل هيف رايخ كلانه دعي مل دح ىلا مويلا رومألا تلصو لهف

 .؟ ةمألا سلجم وهو اهميهافمو اهزومر زربا لح

 ردصم ةمألل لثمملا وه رشابملا يرسلا ماعلا باختنالا قيرطب بختتمملا ةمألا سلجم نا

 هالاككم



 نود سلجملا اذه لحب يريمارما ردصي نا زوجي ال كلذلو . روتسدلا صني امك اعيمج تاطلسلا

 ةسرامم يف ةمألا رودل اليطعت ربتعي يذلا لحلا اذه لثمل ةبجوملاو ةيوقلا بابسألا رفاوتت نا

 . ةيعيرشتلا ةطلسلا

 .!؟ ةبجوملاو ةيوقلا بابسألا هذه ترفاوت لهف

 يملعلا ثحبلاو يأرلا ةيرح » ثيح روتسدلا اهلفك يتلا انتيطارقميد لظ يف « انبناج نم

 ثيحو 7١ ةدام « امهريغوا ةباتكلاب وأ لوقلاب هرشنو هيأر نع ريبعتلا قح ناسنا لكلو « ةلوفكم

 ةدام « نوناقلا اهنيبي يتلا عاضوألاو طورشلل اقفو ةلوفكم رشنلاو ةعابطلاو ةفاحصلا ةيرح »

 ثدحت يتلا رطخلا ةلحرم ىلا تلصو دق عاضوالا نا دقتعن الو ىرن ال انبناج نم لوقن « 77

 رودص ىلا ىدأو « مويلا حابص ءارزولا سلجم سيئر ومس هب مدقت يذلا لاقتسالا باتك ابنع

 . ةمألا سلجم لحب يريمالا موسرملا

 « روتسدلا داوم ضعب ليطعتل عفادلا وه اف « ةلحرملا هذه ىلا تلصو دق رومالا تناك ناو ©

 : يهو « ةيطارقميدلل ةيساسالا ةزيكرلا لثمت ةماه داوم اهمظعمو

 ١ ةرقف 01 ةداملا "٠ «ةمألا سلجم ءاضعا ددع ثلث ىلع اعيمج ءارزولا ددع ديزي ال .

 ١ ةداملا ٠١1 » لج زوجي ال هنأ يلع لحلا بابسأ هيف نيبت موسرمب ةمألا سلجم لحي نا ريمألل

 ىرخأ ةرم بابسألا تاذل سلجملا .

 نيرهش زواجي ال داعيم يف ديدجلا سلجملل تاباختنالا ءارجا بجو سلجملا لح اذاو

 . لحلا خيرات نم

 ةيروتسدلا هتطلس لماك لحنملا سلجملا درتسي ةدملا كلت لالخ تاباختنالا رجت نمل ناف

 . « ديدحلا سلجملا بختي نأ ىلا هلامعأ يف رمتسيو نكي مل لحلا ناك ًاروف عمتجيو

 وأ ليدعتب روتسدلا اذه حيقنت حارتقا قح ةمألا سلجم ءاضعا ثلثلو ريمالل » 174 ةداملا "٠

 . هيلا ةديدج ماكحأ ةفاضا وأ هماكحأ نم رثكأ وأ مكح فذح

 حيقنتلا أدبم ىلع ةمألا سلجم مهغم فلأتي نيذلا ءاضعالا ةيبلغأو ريمالا قفاو اذاف

 ءاضعالا يثلث ةقفاوم هرارقال طرتشتو ةدام ةدام حرتقملا عورشملا سلجملا شقان هعوضومو

 هرادصاو هيلع ريمالا قيدصت دعب الا اذفان حيقنتلا نوكي الو . <رسلجملا مبنم فلأتي نيذلا

 دا



 حيقنتلا حارتقا ضفر اذاو روتسدلا اذه نم 77 و 70 نيتداملا مكح نم ءانثتسالاب كلذو

 ىلع ةنس يضم لبق ديدج نم هضرع زوجي رف حيقنتلا عوضوم ثيح نم وأ أدبملا ثيح نم

 . ضفرلا اذه

 . هب لمعلا ىلع تاونس سمخ يضم لبق روتسدلا اذه ليدعت حارتقا زوجي الو

 ماكحالا مايق ءانثا الا روتسدلا اذه ماكحا نم مكح يا ليطعت زوجي ال » 18١ ةداملا 5

 يف ةمألا سلجم داقعنا ليطعت لاح يأب زوجي الو . نوناقلا اهنيبي يتلا دودحلا يف ةيفرعلا

 . « هئاضعا ةناصحب ساسملا وا ءانثالا كلت

 ةيطارقوميدلا ةمظنالا فلتخم يف هب لومعملا روتسدلا ومس أدبم عم ىفانتي داوملا هذه ليطعت نا ©

 نم روتسدلا اذه ليوحت ينعي روتسدلا ماكحا ليطعت عنمت يتلا ةداملا ءاغلا نا كلذ , ملاعلا يف

 نوناقب هليدعت وا هءاغلا زوجي يداع نوناق ىلا ناصم ومسو ةصاخ ةبترم هل ىلعا نوناق

 .رخا

 نلو « لح دق سلجملا نا كلذ « ةمألل ةيعيرشتلا ةنامضلا يغلي ٠١1 ةداملا ليطعت نا ©

 . ةداملا صنت امك لحلا خيرات نم رهش زواجي ال داعيم يف ديدج سلجمل تاباختنا يرجت

 نيذه لالخ تاباختتنالا رجت مل اذا ةيروتسدلا هتاطلس درتسي نل لحنملا سلجملا نا امك

 . . اضيا اهتاذ ةداملا صنت امك , نيرهشلا

 : نيا ىلا ةيطارقوميدلا ©

 !؟ انه نم نيا ىلا . . نآلا

 رسطسغا ةمجه تذفنو ينطولا سلجملا لحو ةموكحلا تلاقتسا نيرحبلا يف « ماع لبق

 فقو عم « ةيطارقميد » نيرحبلا نآلا ىتحو « ةينطولا رصانعلا نم ديدعلا لقتعاو ةريهشلا

 ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا ةلود يف , اضيا ماع لبق . . أوسا ىلا ءيس نم عاضوالاو « ذيفنتلا

 ةنل تلكشو ةلودلل مئادلا روتسدلا عضول يسيسأت سلجم ةماقا ةركف نع لودعلا ىرج

 هيف تبلا لجا روتسدلا اذهب ذخألا دعوم برتقا امدنعو . روتسدلا اذه عضول ةصاخ

 تارامالا روتسد ةمداق تاونس سمح ىلاو نآلا ىتحو « ةلودلل تقؤملا روتسدلا ءاقبا ررقتو

 . . ليطعتلا مسرب مئادلا
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 ىلاف . . صلقتي روتسدلا ومسو رسحنت اهتايطارقميدو ةمألا ةدايس . . تيوكلا يف مويلاو

 !؟ دعب نيا

 رهش ةدمل 1915 سطسغا ١ يف نطولا ةديرج ليطعت يه ةجيتنلا تناكف

 تيوكلا ناونع تحت موي يف اهتيحاتتفا يف ةعيلطلا ةلجم تبتك اك . . لماك

 ةدمل ةعيلطلا ليطعت ةجيتنلا تناكف . . تاءارجالا هذه هيف تضفر ةيطارقميدلا لبقتسمو

 ةيعمج اهردصت يلا دئارلا ةلجمو 75/9/5 يف ةلاسرلا ةلجم فاقيا مت اك . روهش ةثالث

 هذه » ناونع تحت 1475/4/10 يف رداصلا اهددع ةيحاتتفا يف ءاج ام ببسب نيملعملا

 ةبلطل ينطولا داحتالا نع ةرداصلا داحتالا ةلجم فاقيا مت امك ..« قيرطلا ىلع ةفقولا

 ربوتكا 7١ يف فاقيالا ناكو , روهش ةتس ةدمل رودصلا نع اهفقوت ببسب كلذو تيوكلا

 اهرشن ببسب عوبسا ةدمل 19175 ربمفون ه يف ماعلا يأرلا ةديرج تلطع امك ..

 يسيئرلا اهاقم ببسب 1975/9/7 ين فدهلا ةديرج تلطعو ..رطق ةلودل نالعال

 , « اهريغ وأ ةباتكلا وأ لوقلاب هرشنو هيأر نع ريبعتلا قح ناسنا لكل » ناونعب يذلا

 : لاقملا اذه يف ءاج

 كقح نع عافدلل انمث يتايح عفدا نأل دادعتسا ىلع ينكل , يأرلا ين كعم فلتخا دق »

 . «ريتلوف » « كيأر نع ريبعتلا يف
 لكل يعيبطلا قحلا سيدقت نع اريبعت خيراتلا ربع تلقتنا هذه ةريهشلا ريتلوف ةملك

 ةلود روتسد اهنع ربع يتلا يه ةملكلا هذهو « عوضوم يأ يف هيأرو هتعانق نع ريبعتلا يف ناسنا

 ناسنا لكلو ةلوفكم يملعلا ثحبلاو يأرلا ةيرح و لاق ثيح اال ةداملاو 77 ةداملا يف تيوكلا

 رشنلاو ةعابطلاو ةفاحصلا ةيرح هو « امهريغ وأ ةباتكلا وأ لوقلاب هرشنو هيأر نع ريبعتلا قح

 . « نوناقلا اهغيبي يتلا عاضوالاو طورشلل اقفو ةلوفكم

 نيقلطنم ةيعوبسالا « ةعيلطلا »و ةيمويلا « نطولا » نيتليمزلا ليطعت ةبسانمب اذه درون

 نينمؤم . فينحلا يمالسالا اننيد هيلا دنتسي يذلا ىروشلا أدبمو ةيطارقميدلاب قلطملا انناميا نم

 . ىروشلا أدبمو ةيطارقميدلا نم أزجتي ال ءزج ةفاحصلا ةيرحو ةملكلا ةيرح نأب

 نيب ةمئاقلا ةقالعلا ةمالسل ديكأت هيلع ةظفاحملاو . ماهو يويح ةفاحصلا ةيرح أدبم نا
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 نا بير الو « هنم ةدافتسالاو دقنلا باعيتسا عيطتسن اننأ ىلع ليلدوهو . نيموكحملاو ماكحلا

 بعشلا ةيطارقميد ىلا نطاوملا ةيرح نم ةيساسالا اياضقلا شقانيل عفتري توص لكب كيكشتلا

 ةيناملربلا اهتروصب ةيطارقميدلا جهتنا دلب يف دوسي نأ زوجي الو ايلعلا تيوكلا ةحلصم ريغ ينوه

 . اماع رشع ةعبرا دادتما ىلع مكحلل ةليسو

 نع ربعي ناو هيأر لوقي نا نطاوم لكل ديرن « ةيلاقتنالا ةلحرملا هذه يفو « ديرن نحن

 ءارزولا سلجم سيئر دهعلا يلوومس باطخ يف تدرو يتلا تابقعلاو تالكشملا لح نأل هتعانق

 توصب شاقنلا ربع متي نا بجي لب تفاخلا سمحلاو تمصلاب نوكي نأ بجي ال لوألا سمأ موي

 . تايرحلاو ةيطارقميدلاب ةراض ةجيتن ىلا انب لصي سمحلاو تمصلا نأل « امئاد عومسمو عفترم

 ىلا لوحتت نا تقولا سفن يف اهل ديرن ال اننكلو ةلوؤسم ريغ ةيرح انتفاحصل ذيرن ال نحن

 . يأرلا اهنع دعتبيو ربخلا اهيف دهطضي قاروأ تاصاصق

 هباطخ يف ءارزولا سلجم سيئر دهعلا يلوومس هحرط يذلا يرادالا حالصالا راعش نا

 « ةيجاتنالا ضافخناو نيتورلاو ةيموكحلا ةرادالا ةلكشمل ةلماش ةيؤر لالخ نم قبطي نأ بجي

 ربتعت يذلا لدابتلا وهو « راكفألاو ءارآلا لدابت لالخ نم الا ققحتت ال ةلماشلا ةيؤرلا هذهو

 . ةيسيئرلا هتحاس ةفاحصلا

 نا ةيذيفنتلا ةطلسلا تدارأ اذاف . هؤاطخا هلو هتالكشم هل افلختم اعمتجم شيعن اننا

 ام لوأ صرحت نا اهيلع ناف . ءاطخالاو تالكشملا هذه ةجلاعم ىلع ةمداقلا ةلحرملا يف لمعت

 عقاوم ىلا اهديب ريشت نا عيطتست يتلا يه ةرحلا ةفاحصلا نأل . ةفاحصلا ةيرح ىلع صرحت

 ال يذلاو ءىطخي لمعي نم لك نا أدبم نم اقالطنا هنع ةيذيفنتلا ةطلسلا هزننال يذلا أطخلا

 . لمعي ال ءىطخي

 «٠ افدهحلا»

 2 يلاتلا نايبلا رادصاب ةيبعشلا تائيطا ضعب تماق امك

 ( ميحرلا نيمحرلا هللا مسي )

 « مهنيب ىروش مهرمأو
 ةيتيوكلا ةيبعشلا تائيطا نع رداص نايب

 تاعوبطملا نوناق نم رركم ٠ه ةداملا لوحو روتسدلا قيلعتو ةمألا سلجم لح لوح

 هةر



 « ميركلا يتيوكلا بعشلا ءانبا ةوخالا ىلا

 ةريسمب قلعتت يتلا تاءارجالا نم ةلسلسب ةريخالا ةنوآلا يف بيبحلا اننطو ءىجوف دقل

 ةينطو ةئيه لك نم بلطتتو « اهقامعا يف ةلبقتسملاو ةرضاحلا هتايح سمت « ةيطارقميدلا انبعش

 نطولاو هللا مامأ - ًالوئسم ًايريمض ًافقوم اهنم فقيو اهيزاغم يف قمعتيو اهصحفتي نا نطاوم لكو

 . خيراتلاو

 هتموكح ةلاقتسا ءارزولا سلجم سيئر دهعلا يلو ومس مدق ناضمر نم عبارلا مويلا يفف

 يتلاو روتسدلا نم ( 51) ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلا تقلع مث « ةمألا سلجم لحب رارق ردصو

 نم ( ٠١ /) ةداملا تقلعو . ءارزولا سلجم ءاضعأ ددع ددحتو ةرازولا يف سلجملا ليثمت طرتشت

 الاو ةمألا سلجم لح ةلاح يف نيرهش نوضغ يف تاباختنا ءارجا بوجوب يضقت يتلاو روتسدلا

 ىلع صنت يتلاو روتسدلا نم ( ١7/4 ) ةداملا تقلعو « ةيروتسدلا هتطلس لماك سلجملا درتسا

 اهنيبي يتلا دودحلا ينو ةيفرعلا ماكحالا مايق ءانثا الا روتسدلا ماكحا ليطعت زاوج مدع

 . نوناقلا

 نأ ءارزولا سلجم عيطتسي ثيحب تاعوبطملا نوناق ليدعتب رارق رودص كلذ عبت دقلو

 ةئيه وأ ةلود حلاصم مدخت اهنا تبث اذا ايرادا اهصيخرت يغلي وأ نيتنس ةدمل ةديرج ةيأ لطعي

 نود فحصلا ضعب ليطعت ىلا ىدأ امت ةينطولا ةحلصملا عم ضراعتت اهتسايس نا وأ « ةيبنجأ

 . يأرلا ةيرح كلذب ةفدهتسم . ببس

 ةيطارقميدلا نأ روتسدلا نم ةروكذملا داوملا قيلعتب ةصاخلا تارارقلا ليلعت يف ليق دقلو

 امك . . سانلا . . ليلضتو داقحالا ةراثاو مدهلاو ةيصخشلا بساكملا قيقحت لجأ نم تلغتسا

 رارمتسا رذعتملا نم حبصا هناب هتلاقتسا اببسم ءارزولا سلجم سيئر دهعلا يلو ومس حضوأ

 رونلا ىرت نا نود ةمألا سلجم ىدل تمكارت دق نيناوقلا نأل اهتريسم ةلصاوم يف ةموكحلا

 ينجتلاو مجهتلا حبصا اك ةدئاف نود عيضت سلجملا اهدقعي يتلا تاسلجلا نم ريثكلا حبصاو

 نيب نواعتلا حبصا ثيحب ءاضعالا نم نيريثكلا مه قح هجو نود نيلوئسملاو ءارزولا ىلع
 . ادوقفم نوكي داكي ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا نيتطلسلا

 : ماركلا ةوخألا اهيأ

 اهب موقي ناك يتلا ةئطاخلا تاسرامملا دقتنا نملوأ ةيتيوكلا ةيبعشلا تائيحلا تناك دقل

 ااا



 حالصاب بلاطن امئاد انكو « :ةقباسلا سلاجملا نم هريغو لحنملا سلجملا نم ءاضعألا ضعب

 . تقولا ردهو تاردابملاو حيرجتلا نع فكلاو عاضوالا

 يتلا ةئطاخلا تاسرامملل راذعالا داجيا وأ سلجملا نع عافدلا عضوم يف نآلا انسل اننأ امك

 ةئطاخ تاسراممل ةجيتن تناك تاسرامملا كلت ناب انتعانق مغرو اننا اك . ضعبلا اهب موقي ناك

 نع رظنلا ضغو ةلوقنملا تاوصالاب ةيباختنالا قطانملا قارغاك ةيذيفنتلا ةطلسلا اهب تماق ىرخا

 لالغتسا ىلا ممذلا ءارشو رئامضلا داسفا لجأ نم انلع سرامت تحبصا يتلا يواشرلا

 ناك حيرجتلاو تانسالملاو تقولا رده نم ريثكلا ناب انتعانق مغرو ةيباختنا ضارغأل سينجتلا

 شقانن ال انناف ءيش يف نطولا ةحلصم مهت ال يتلا ىرخالا تاعارصلا سكعيو هب ىحوم

 هلئاسوو هطورش تنيبو روتسدلا ماكحا هيلع تصن املاط ةمألا سلجم لح يف مهقح يف نيلوثسملا

 ىلع انصرحو تاءارجا نم مت ام ةيعرش وه ةبيصعلا تاظحللا هذه يفو مويلا انينعي يذلا امنا

 *ةريخالا تاءارجالا يتأت يتلاو « انبعش اهققح يتلا ةيطارقميدلا ةايحلاو ةيروتسدلا انقوقح

 رشع ةعبرأ ةيطارقميدلا بساكملا راطا يفو يروتسدلا مكحلا لظ يف تيوكلا تشاع دقل

 تلكشو « اهخانم يف مهجضن ةلحرم انبعش ءانبا نم نوريثكلا غلب . نمزلا نم اليوط اماع

 نا نكمي ال امانل ةيطارقميدلا ةايحلا ترفو امك « همادعناب سفنتلا نكمي ال يذلا ءاوملا اهنم ريثكلل

 . تابغرلا ضعب ةيبلت درجمل هلهاجتن وا هاسنن

 : ماركلا ةوخالا اهيأ

 يبرعلا نييوتسملا ىلع تيوكلا اندلب اهب تيظح يتلا ةزيمملا ةناكملا نا. ىسنن ال اننا

 ةيطارقميدلا دوجو ريغب ققحتتل نكت مل اهبعش دارفأ ددع ةلقو اهتحاسم رغص مغر « يلودلاو

 . هلالقتساو هنما معدو عيمجلا مارتحا اننطول بلج ام . روتسدلا مكحو

 تامزالا هاجت ةنيتم ةدحو يف بعشلا هيف محتلي يذلا راطالا ةيطارقميدلا تلكش دقلو

 ةيرحب ةيادبلا ذنمو (مئاد طبترا هنماوهتدايسو تيوكلا لالقتسا نا كلذ . نطولا اهيف رمي يتلا

 كانه سيلف يعيبط رما كلذو . مهعمتجم نوئش ةرادا يف ةمهاسملا ين مهقحو نينطاوملا ءالؤه

 بلس قيرط نعام دلب نما ناصي نا نكمي ال هنا امك ًارارحا هونطاوم نوكي نأ نود نم رح نطو
 . هينطاوم تايرح

 دا



 مغر اهل هتسرامتو يتيوكلا بعشلل ةيطارقميدلا بساكملا نا ىسنن ال نا بجي اضيأ اننأ
 دحاو ءارو تناك يتلا لماوعلا مها نم ًادحاو:تلكش ءاطخأ نم ةسرامملا كلت نع ليق ام لك

 نم ةمالاو نطولل ةيطفنلا تاورثلا صيلخت يف لثمت يذلاو ةيبرعلا ةمالا تازاجنا مظعأ نم
 ةيرامعتسالا لودلا ةنميه نم انداصتقا نم مظعألا ءزجلا ريرحت ينو ةيراكتحالا تاكرشلا

 طفنلل ةردصملا ةيبرعلا لودلاو تيوكلا هب معنت يذلا ميمعلا ريخلا اذه ءارو ةيطارقميدلا تناكو

 . قيدصلا لبق ودعلا كلذب دهشي ء نآلا

 ناسنالا عفر انبعش اهققح يتلا ةيطارقميدلا بساكملا لضفب هنا ادبا سنن مل اننا امك

 قوقحلا يف هلواسم , رخآ يتيوك نطاوم يأل ميرك دنك ايلاع هسأر ةرم لوالو . يداعلا يتيوكلا

 ةبستكملا هقوقح نا ىلا انئمطم « فوخ البو نماب هتيرحو ةصاخلا هتايح سرامي . تابجاولاو

 ةيطارقميدلا لئاسولا ربعو ةيرحب هب ةبلاطملا هنكمي هل قح هنا دقتعي ام ناو . نوناقلا اهيمحي

 . ةعورشملا

 : ماركلا ةوخالا اهمأ

 لبسو ءاخرلاو نمالا ريفوتو روتسدلل يقيقح حالصا يف ةبغرلا ترفوت ول ىنمتن انك دقل
 ىلع ءاضقلاو ةيطارقميدلا لئاسولا ربع حالصالا متي نا لبسلا عرساب نينطاوملل ميركلا شيعلا

 ةراثاو ةلوقنملا تاوصالاب ةيباختنالا رئاودلا قارغا يف ةلثمتملا ةيطارقميدلا انتايح صئاقن بابسا

 رئامضلا داسفال ةينلعلا ةوشرلا ةسرامم نع رظنلا ضغو ةيرصنعلاو ةيلبقلاو ةيفئاطلا تارعنلا
 اهنم تناع يتلا صئاقنلا نم كلذ ريغ ىلا . . ةماعلا تايرحلا ىلع قييضتلاو ممذلا ءارشو

 صرحب ةمئاقلا نيناوقلا تقبط ةيذيفنتلا ةطلسلا ناول كلذ مظعم متي نا نكمم ناكو . انتايح

 يدجلا مامتهالا ةيذيفنتلا ةطلسلا ىدل ناكول نيناوقلا صقن ىنالتن نا اضيا انكمم ناكو « درجتو

 . ةمآلا سلجم يف نطولا ةحلصم ىلع نيصيرحلا لك عم نواعتلاب

 انناف « هريغوه العف ثدح يذلا نا ثيح نكلو . كلذ ثدح ول ىنمتن « انك لوقن

 ةدوعب ةعورشملا لئاسولا نم هل رسيتي امب بلاطي ناو « هتايلوئسم يعي نا مكيف دحاو لك دشانن

 . تقو عرساب ةيطارقميدلا بساكملا دادرتساو « يروتسدلاو مكحلاو ةيعرشلا

 لجا نمو « انلمع ةيطارقميدلا بساكملا قيمعتو يروتسدلا مكحلا سيركت لجا نمف

 انيدهمو ةيخيراتلا انتايلوئسمو ينطولا انبجاو انيلع كلذ ضرفي . لمعنس تقو عرساب اهدادرتسا

 د1“



 العو زع يرابلا لوقب هنع لذاختن نا نكمي ال يذلا انكسمت هدعبو مدقت ام لبق كلذ ىلا
 . ميظعلا هللا قدص 4 مهغيب ىروش مهرماو ظ

 تيوكلا لامعل ماعلا داحتالا ١
 ءابدالا ةطبار * 

 نيماحملا ةيعمج
 :نييحصلا ةيخا#

 لالقتسالا يدان  ه

 ةيتيوكلا نيملعملا ةيعمج ١
 تيوكلا ةبلطل ينطولا داحتالا ب

 رودص ىتحو ةمألا سلجم بايغ ةرتف يف تردص يتلا نيناوقب ميسارملا عومجم غلب دقو

 يف ةيناملبلا ةايحلا فانئتساو روتسدلا داوم ضعبب لمعلا فقو ةرتف ىبخا يذلا يريمالا موسرملا

 . نوناقب ًاموسرم نينامثو ةتسو ةئامثالث 1186 ( بآ ) سطسغا 4
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 روتسدلا حيقنت ةنحج

 جارفنالا رئاشبو

 -اا"ه-



 روتسدلا حيقنت يف رظنلا ةنحل سيئر ديزلا دلاخلا قازرلا دبع ديسلا هلا وار 2

 الاكل



 داوم ضعبب لمعلا فاقيا اهالخ ىرج يتلا عبرالا تاونسلا ةرتف يهتنت نأ لبقو

 موسرملا 1180 رياربف نم رشاعلا ين حابصلا دمحالا رباج خيشلا ردصا . روتسدلا

 : يتآلا

 نم ١١ ٍقفاوملا ه87١ يناثلا يدامج ١5 ين رداصلا تيوكلا روتسد ىلع عالطالا دعب

 . م1957 ربمقون

 م1915 سطسغا نم 74 قفاوملا ه1747 ناضمر ؛ يف رداصلا يريمالا رمالا ىلعو

 . روتسدلا حيقنتب

 ءانبا ىلا . هللا همحر . لحارلا تيوكلا ريما ومسلا بحاص نم هجوملا باطخلا ىلعو

 . روتسدلا حيقنتب م1475 سطسغا نم 79 قفاوملا ه1747 ناضمر ؛ يف هبعش

 ريسيت ىلع ردقاو ةبالص رثكا سسا ىلع ةيباينلا هتايح فانئتسا نم بعشلل انيكمتو -

 مهتايرحو نينطاوملا قوقح مارتحاو روتسدلا ةدايس نم راطا ين ينطولا لمعلا قالطنا

 لظ يف مهلفاكتو هدارفا طبارتو هرارقتساو نطولا ةدحو ىلع صرحلاو . مهتماركو

 . ةليصالا ةيمالسالا انميقو ةيبرعلا انديلاقت

 تايبلسلا بقاوسع دالبلا بنجي انواعت ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا نيتطلسلا نيب نواعتلل انيمأتو

 . ةيباينلا ةسرامملا امل تضرعت يتلا

 عيمجل ءاخرلا نم ديزملا ريفوتل اهتاقاط لكب هجوتلا ىلع ةفلتخملا مكحلا تائيهل ةنواعمو

 . ةريبكلا مهتاحومط ماما باوبالا حتفو ٠ بعشلا دارفا

 . نطولا اذه ءانبا نم ةبرجتلاو يأرلا يوذ عم عساولا رواشتلا دعبو

 . ءارزولا سلجم سيئر ضرع ىلع ءانبو
 . ءارزولا سلجم ةقفاوم دعبو

 : يتآلا موسرملا انردصأ

 : ىلوأ ةدام

 يلع ميهاربا : مهؤامسا ةيتآلا ءاضعالا نم روتسدلا حيقنت يف رظنلل ةنجل لكشت

 اال



 دمحا مساج . بوقعيلا مساج ردب روتكدلا . ىسيعلا فسوي خيشلا ردب , طبيرخ

 دشار « يراشملا نسحملادبع دمح . تايح رهوج بيبح « نيساي دمحم ةعمج . فصنلا

 يلع دعس . فضملا مساج ملاس . يمظاكلا نيسحلادبع ديز . يرسيوجلا ضوع

 سابع « يئابطبطلا بلاط لداع روتكدلا . يقوزرلا قازرلادبع قراط روتكدلا ., ضهانلا

 يلعلا قازرلادبع . ديزلا دلاخلا قازرلادبع « ليوحلا يلع نمحر لادبع « روانم بيبح

 هللادبع دمصلادبع . ديعاسملا دهف زيزعلادبع ءريصبلا ميهاربالا قازرلادبع . دلاخلا

 , نازولا بوقعي هللادبع «. هللادبع دمحم هللادبع روتكدلا . ىسيعلا يلع هللادبع . ينرعم

 فسوي دهف ء رحبلا نمحر لادبع دهف . فرجحلا كرابم حالف . راسجلا فيطللادبع يلع

 دمحم « نازولا زيزعلادبع دمحم . صحتقلا هللا فيض دمحم « كاربلا دمح دمحم « يريودلا

 روتكدلا « سوبدلا دمح فيان . يماطقلا باهولادبع رصان . يميصعلا نسحملادبع

 . يضيمح لا فسوي بوقعي ٠ يتايح دمحم بوقعي

 هلحم لحيو كلذ يف هنواعي ًابئان راتخت امك « اهتاسلج ةسائر ىلوتي ًاسيئر ةئجللا راتختو

 لمعلا ريسل ةمظنملا تاءارجالاو دعاوقلا ةنجللا عضت امك « هب عنام مايق وأ هبايغ دنع

 : ةيناث ةدام

 نوكي نأ نود « مالكلا اوبلط املك نوعمسيو ةنجللا تاسلج روضح ءارزولل زوجي
 . ةنجللا تايصوت رادصا دنع توص مهل

 : ةثلاث ةدام

 وآ مكح حيقنت حارتقاب ةباتك مدقتلا ةنجللا ءاضعا نم ةرشع وأ ةموكحلا نم لكل

 مكح ةفاضاب وأ . هصوصن نم صن فذح وأ ليدعتب كلذو «روتسدلا ماكحا نم رثكأ

 . هيلا ديدج

 : ةعبار ةدام

 رضاحم يف اهلامعاو اهتاشقانم لجستو « ةقلغم تاسلج يف ةنجللا تالوادم يرجت

 دنعو « ةنجللا مهتم فلأتت نيذلا ءاضعالا ةيبلغاب اهتايصوت ردصتو « سيئرلا اهيلع عقوي

 . ةنجللا سيئر هيف يذلا بناجلا حجري تاوصالا يواست
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 : ةسماخ ةدام

 ةركذمب ًاعوفشمو ةحرشتملا داوملا صوصن ًانمضتم اهتايصوتب ًاريرقت ةنجللا عضت
 لالخ ءارزولا سلجم سيئر ىلا ريرقتلا عفريو « هتارربمو ليدعتلا بابسا حضوت ةيريسفت
 . موسرملا اذه خيرات نم روهش ةتس اهاصقا ةدم

 : ةسداس ةدام

 اهضرع ءارزولا سلجم ىري يتلا نيناوقلا تاعورشم يف ًاببسم اهيأر ةنجللا يدبت
 . اهيلع

 : ةعباس ةدام

 عيبر "٠ ءاثالشلا موي لوألا اهعامتجا دقعتو ةمألا سلجم رقمب اهتاسلج ةنجللا دقعت

 . م٠198 ةنس رياربف 14 قفاوملا ه١ 4٠٠ رخآلا

 : ةنجللا ةيروتسد

 داحتالا اهردصي يتلا  داحتالا توص ةلجم يف يئابطبطلا لداع روتكدلا لاق دقو

 سلجم بايغ يف روتسدلا حيقنتل ةنحل ليكشت زوجي : 0١ ماع  تيوكلا عرف - ينطولا

 اهتمسر امك ليدعتلا ةيلمع أدب لحارم ىلع ةقباس ةلحرم يه ةنجللا هذه نآل « ةمألا

 روتسدلا بّلطت نيشللا نيتهجلا دوجو يضتقي لحارملا هذهب ءدبلاف ء روتسدلا صوصن

 عضو تيوكلا روتسد نآل كلذ ةمألا سلجمو ريمالا امهو ليدعتلا ةيلمع يف ًاعم |مهتكراشم

 « نيفرطلا نيذه ةقفاوم هليدعتل دب الف يسيسأتلا سلجملاو ريمالا نيب دقعلا ةقيرطب

 اهأل ةيروتسدلا ةيحانلا نم ميلس ةنجللا ليكشت نا : الئاق هيأر لداع روتكدلا صلخيو

 ةيلمع أدبل ريضحت درجم اهلمع نا امك اهئارآب للصا مزلت ال ةيراشتسا ةنجل الإ تسيل
 . ليدعتلا

 هرضح . 14/١ رياربف 14 يف اه عامتجا لوا روتسدلا حيقنت ةنحل تدقع دقو

 هذه يف ًاباطخ ىقلا يذلا « هللادبعلا دعس خيشلا « ءارزولا سلجم سيئر دهعلا يلو

 : هصن اذه . ةسلجلا
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 « ميحرلا نمحرلا هللا مسب »

 ميظعلا هللا قدص « اوقرفت الو أاعيمج هللا لبحب اومصتعاو ط١

 « روتسدلا حيقنت ةنخل ءاضعا يناوخا »

 تاينمتو تايحت مكيلا لقنا نا ةرقوملا مكتنجلل لوالا ءاقللا اذه ةيادب يف يندعسي »

 ءاضعا يناوخخا مسابو يمساب مكيلا هجوتا اى هللا هظفح دالبلا ريما ومسلا بحاص

 اهلك تيوكلا عمو مكعم نوكي نا ىلاعت هللا لأسأو « ةصلاخلا ةئنهتلاو ةنحتلاب ةموكحلا

 مدقتلا قيرط ىلع ةكرابملا اهتريسم اهب عباتت هللا ءاشا نا  ةقفوم ةديدج ةوطخ وطخت يهو

 . نوناقلا مارتحاو لدعلاو ةيرحلا نم راطا يف رارقتسالاو ءاخرلاو

 لك ىلا ثدحتا نا ةيحاتتفالا ةسلجلا هذه مكعم رضحا اناو ةيلوؤسملا ةناما نم دجاو

 ميعدتو ةزيزعلا انتيوك ةيامح يف انبجاو ًاعم يدؤن ىتح هنع ىنغ ال ًاحيرص ًاثيدح مكنم خا
 تافالا نم ةأربم اهديرن يتلا ةيباينلا انتايح ةريسم نمؤن ىتحو اهبعش ةدحوو اهرارقتسا
 يتلاو يتيوكلا انعمتجم اهيلع ماق يتلا ءىدابملاو ميقلا نم نيتم جايسب ةطاحم قلازملاو

 تققحو هتدحوو هكسامت هيلع تظفحف . ليصالا يبرعلا هثارتو فينحلا هنيد نم اهمهلتسا

 . راهدزاو ءاخرو مدقت نم ةزجنا ام لك هل

 يناوخا

 خيرات يف ةقرشمو ةزراب ةمالع 19177 ربمفون ١ يف روتسدلا رودص ناك دقل

 اعباتم . ةيرحلاب هكسقتو لدعلاب همازتلاو ىروشلاب هناميا انبعش اهب دسج . . تيوكلا

 ةناكم تيوكلا اهب تلتحا ينارمعلاو يراضحلا مدقتلل ةريبك حورص ءانب يف ةقفوملا هتريسم

 . . مارتحالاو باجعالاو ريدقتلاب ىظحي اجذومن انعمتجم ءانب يف انتبرجت تراص ىتح ةقومرم

 ضعب اهنم لانت نا ةيساسالا هئدابم ةنايصو روتسدلا ىلع ظافحلا قلطنم نمو

 انتبرجت مييقت ىلا انتوعدو ةيباينلا ةايحلا عم انتفقو تناك قيبطتلا ءاطخاو ةسرامملا تايبلس

 ام لكب يضاملا سورد نم ةدافتسالا يف ةبغرلا هيلمتو سفنلا عم ةعاجشلا همكحت اريبقت اهيف
 ريخلا نم ديزملا قيقحتل ةادا « ةيباينلا ةأيحلا » فانئتسا نوكي نا ىلع رارصالاو « هيف

 يا تحت لوحتي الاو . . هدارفا طبارتو همحالتو عمتجملا كسامت ميعدتو نينطاوملاو نطولل

 -١50ا-



 دهج قارغتساو . ماصخلاو عزانتلل لخدمو ماسقنالاو ةقرفلل ببس ىلا ناك امهم راعش

 طبثتو . . ةقثلا زهتو ء رودصلا رغوت « ةيمالك كراعم يف نطولا اذه ءانبا نم نيلماعلا

 . نينطاوملاو نطولا ةمدخ يف ماعلا لمعلا ةناما لمح نع داعتبالاب يرغتو « مئازعلا

 ٍناوخا

 يتلا حورلاب ةنوهرم لظت ةيقيقحلا اهتميق ناف اهتغايص تمكحا اهم ريتاسدلا نا

 اهب رمت يتلا تاروطتلا ةقحالم ىلع اهتردق رارمتساب كلذك ةنوهرمو . . اهصوصن اهب قبطت
 هيف تطقسو روطتلا ةعرس هيف تداز ملاع يف . . ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا ةايحلا

 امهم ةفلتخملا هئازجا يف عقي ام نيب ةلدابتملا تاريثأتلا تمظاعتو بوعشلا نيب زجاوحلا

 . تافاسملا اهنيب تدعابت

 رشع ةعبرا ىلع ديزي ام تيوكلا روتسد عضو ىلع ىضم نا دعب ًابيرغ نكي مل كلذل
 يف رظنلا ةداعا ىلا ةجاحلا رعشتست نا براجتلا نم ناولاب ةرماع روطتلا رهاظمب ةلفاح اماع

 تمت يتلا تاسرامملا ضعب هاجت ءىداملا فوقولاو « هب زتعن يذلا روتسدلا صوصن ضعب

 ىلا ًاعلطتو . . ةسرامملا كلت اهنع تفشك يلا تارغثلا دس يف الما صوصنلا كلت لظ يف

 هئاخرو هنمأ قيقحتو تيوكلا بعش ةمدخ نم اهلظ يف مكحلا تائيه نكمتت ةيباين ةايح

 . هرارقتساو

 0 يناوخا

 نا ًاعيمج انيضتقت ةثيدحلا ةلودلا يف مكحلا تائيه ىلع ةاقلملا تايلوؤسملا ةماخض نا

 ةعومجم سيل هنا ًاعيمج نونطاوملا رعشتسي ثيحب روتسدلل يديلقتلا انروصت ححصب
 تائيه دوزت يتلا ةقيثولا وه روتسدلاو تاياغ وحن لئاسو اهلك ةمظنالا اماو . . تاراعشلا
 تائيهلا كلت ةنواعم ناف كلذلو . . اهتايلوؤسمب اهمايقل اهنع ىنغ ال يلا تاطلسلاب مكحلا

 ةءافكو ةلودلا ةوقل نامضو . روتسدلل مارتحا وه طاشنو رادتقاب اهتاصاصتخا ةسرامم ىلع

 شيعن يذلا رصعلا ةعيبط ءوض يف ديدجلا روصتلا اذه ىلا انتجاح دادزتو . . مكحلا ةادا

 ةركام . ةحلسالا ةعونتم « ةنخاسو ةدراب بورحو « ةيلود تارتوت رصع وهف . هيف

 انملاعو ةيبرعلا انتقطنم نا ديدج نم دكؤيل انلوح نم يرجي امم ًاريثك ناو . . بيلاسالا

 كلذل ءافخلاو ءاكذلاو ةروطخلا ةغلاب . . تارماؤم فدهو « عامطا رقتسم هلك يمالسالا

 -اقكا-



 ىتح ةريبكلا مكتمهمب نوضبغت متناو مكناهذا يف ةرضاح قئاقحلا هذه نوكت نا لمأن انناف

 . ةلمتحم رطاخت ةيا نم نطولا ءانبا نيمأتو ةئراطلا فورظلا ةهجاوم نم ًايئاد ةلودلا نكمتت

 نم ًايصاع ًاجايسو تايرحلل الئومو قوقحلل ًانامض هلك كلذ دعب روتسدلا ىقبيو

 ىرخألا يه جاتحت تايرحلاو قوقحلا كلتل انترظن نكت ناو تاطلسلا ةسرامب يف زواجتلا

 اهميق نعو هتماو هنطو نع هبحاص هب لصفني اقالطنا تسيل ةيرحلاف . . حيحصت ىلا

 هرود يدؤي ىتح هتاردقو هبهاومل قالطاو « هتماركو ناسنالل مارتحا يه امناو اهحلاصمو

 ديدج نم دكؤن نيح نحنو . . ءادالا نسحو ةءافكلا تاجرد ىلعاب لوؤسم نطاومك

 دحا يف ةيرحلا ناب ًاناميا كلذ لعفن انناف « مهتايرجو نينطاوملا قوقح ةيامح ىلع انميمصت

 . فيلكتو ةناماو ةيلوؤسم رخآلا بناجلا يف اهنكلو فيرشتو ميركت اهيهجو

 : ةوخالا اهيا

 ال اهنكلو راكنالا لمتحت ال ةقيقح ةيباينلا انتايح امل تضرعت يتلا تايبلسلا نا

 انتريسم نا وا ةلماش رظن ةداعا ىلا جاتحي انروتسد نا - ضعبلا مهودي امك - ينعت

 مئاق مازتلاو نايا ةوخالا اهيا ةيباينلا ةايحلا فانكتسا نا . . فقوتت نا نكمي ةيطارقميدلا

 « 191/5 سطسغا ؟4 يف يريمالا رمالا رودص ذنم هتنلعاو اهسفن ةموكحلا هب تذخا

 يف ةرقوملا مكتنحجل ليكشتب يريمالا موسرملا دئاقلاو دلاولا ومس ردصا نيح هب تفواو

 . . رهشلا اذه نم رشاعلا

 تاجاح ةيبلت ىلع ةرداق لازت ال هماكحاو روتسدلا صوصن نم ةبلاغلا ةرثكلا نا
 تايبلسلا دوجو هب نلعن يذلا حوضولا سفنب . . هنلعنو اذه لوقن .. تيوكلا عمتجم

 عجري انيب روتسدلا صوصن ضعب ىلا اهنم بناج عجري تايبلس يهو . . تارغثلاو

 مكتنكل هل ىدصتت فوس ام وهو . . قيبطتلا حورو ةسرامملا بولسا ىلا رخآلا اهضعب

 . جالعلا حارتقاو ثحبلاب

 : ةوخالا اهيا

 ةداعا نع ثيدحلا ةلحرم ًاعيمج زواجتن مويلا اهعامتجاو ةرقوملا مكتنجل ليكشتب اننا

 لوبقملا ينطولا فقوملا ناو ةايحلا كلت هب فنأتسن ًاداج المع أدبنل « ةيباينلا ةايحلا

 يتلا ةطبارتملا ةدحاولا ةرسالا حورب ًاعيمج هيف نواعتن يذلا فقوملا وه مويلا لوؤسملاو
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 ىلع رزآتلاو فلاتلاو ةبحملا ىلع اهرصاوا تماق يتلاو « ةريخلا انتريسم دادتما ىلع انتعمج

 . نيكل

 طبارستلاو ةفلالا لالظ تحت  كرتشنلو « انهجاوت يتلا ةيلوؤسملا ةماسج ًاعيمج ردقنلف

 تيوك ينبنل ضعبلا يديا يف ًاعيمج انيديا عضنلو ء انب طيحي يذلا عقاولا ةيؤر يف

 . ةبحملاو لدعلاو رارقتسالاو نمالا دلب « لبقتسملا

 : ةوخالا اهيأ

 ال يأرلا فالتخا نا . . رظنلا تاهجو اننيب فلتخت نيحو قفتت نيح ًاعيمج ركذنل

 ناو ةعامجلا عم هللا دي نا كلذك ركذنلو . . وفصلا ركعي وأ دولا دسفي نا هل يغبني

 ةنامأ ًاعيمج هئانبا طبارتو هئاخرو هرارقتسا ىلع ةظفاحملاو تيوكلا بعش ةدحوب كاسمتسالا

 ام لك ايي انل هللا رسي يتلاو « انخيرات تعنص يلا ةدحولا يهف انم دحاو لك قنع يف ىربك

 ةرقوملا مكتنجل نكتلو .. اذهب ًاعيمج صاوتتلف . . رارقتساو مدقتو ءاخر نم هانققح

 . هللا ءاش نا هلك تيوكلا بعش هبزتعي ميقلا هذه لكل الاثمو « ًاجذومن »

 ةحلصمو ريخ هيف امل ًاعيمج انقفوي ناو حاجنلاب انتاوطخ عيمج للكي نا لأسا هللاو

 . ةيمالسالا ةيبرعلا انتمأو اننطو

 ٠ نونمؤملاو هلوسرو مكلمع هللا ىريسف اولمعا لقو * .

 ميظعلا هللا قدص

 ) هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ( .

 روتسدلا حيقنت ةنل تازاجنا :-

 « 198٠ ( ناريزح ) وينوي رهش نم ١7 موي اهلامعا روتسدلا حيقنت ةنحل تبخا دقو
 رياربف 14 موي اهتاعامتجا ءدب ذنم « ًاعوبسأ ١8 ترمتسا تاعامتجا ةدع تدقع نا دعب

 نم دحاو روصتو ةموكحلا نم ًاروصت ١ ىلع ةئجللا تعلطاو . 148٠ (طابش)

 . ءاضعالا

 : يلاتلاك تحبصا ثيحب « روتسدلا نم ةيناثلا ةداملا ليدعت ةنجللا ترقا دقو

 ه4



 . « عيرشتلل يسيئرلا ردصملا « ةيمالسالا ةعيرشلاو مالسالا ةلودلا نيد

 : وه ةداملا هذه قباسلا صنلا ناكو

 ٠ عيرشتلل يسيئر ردصم . ةيمالسالا ةعيرشلاو مالسالا ةلودلا نيد « .

 7٠ ىلا 50 نم ةمألا سلجم ءاضعا ددع ةدايزب يضقي ًاحارتقا ةنجللا ترقا كلذك

 . تاينازيملاو سلجملا لامعا لوح . ىرخا تاحارتقا ٠١ نم رثكا ىلا ةفاضالاب . اوضع

 : جارفنالا

 ًايريما ًارما حابصلا دمحالا رباج خيشلا دالبلا ريما ردصا سطسغا ١4 موي يفو

 . 1941١ رياربف رهش زواجتت ال ةدم لالخ داقعنالا» ىلا ةمألا سلجم ةوعدب

 هللادبعلا دعس خيشلا دهعلا يلول يفحص حيرصت رشن 1948٠ سطسغا 70 موي يفو

 يذلا نواعتلا نا هيف لاق ةيئامربلا ةايحلا ةدوعب يريمالا رمالا رودص ةبسانمب حابصلا ملاسلا

 . راهدزالاو ءاخرلا نم ديزمب دوعي امب نينطاوملاو نطولا ةمدخل رخسي نا بجي هيلا علطتن

 دعتبن ناو ةيناملربلا انتايح ةريسم ىلع ًايباجيا ترثا دق ةيضاملا انتفقو نوكت نا لمأن اننا لاقو

 ةرورضو ةيمهأ ىلع هومس ددشو . ريثكلا اهنم انيناع يتلا ةيشماهلا اياضقلاو تايبلسلا نع

 . ةيلخادلا ةهبجلا طبارتو محالت

 نيبخانلا ديق ةداعا أدبتس اهنا ةيلخادلا ةرازو تنلعا 148٠0 ربمتبس 8 خيراتبو

 : هيف ءاج ًانايب ةيلخادلا ةرازو ليكو ردصا دقو « ةمألا سلجم تاباختتال ًاديهمت

 باختنا نوناق ماكحا ليدعتب 6١/74 مقر نوناقلاب يريمالا موسرملا ىلا ةراشالاب »

 موي نم ادبتس اهنا ماركلا نينطاوملل نلعت نا ةيلخادلا ةرازو رسي اذل ةمألا سلجم ءاضعا

 نمم نيبخانلا ديق ةداعا يف م٠194 ربمتبس ٠١ قفاوملا ه٠٠4١ ةدعقلا وذ ١ ءاعبرالا

 كئلذو ةيباختنالا قوقحلا يلوتل نوناقلا اهطرتشي يتلا تافصاوملاو طورشلا مهيلع قبطنت

 . « ةديدج تاباختنا لوادج ثادحتساب

 . رشعلا ةيباختنالا رئاودلا يف نيبخانلا ديق ناجلل ةصصخملا رفاخملا نايبلا درس مث

 ةيلمع صوصخب تاميلعت ةيلخادلا ةرازو تردصا 14٠ ربوتكا 1١ خيراتبو

 -١545ا-



 : اهيف ءاج نيبخانلا ليجست

 ةرتفلا يف اهضرع متيس ثيح  لوادجلا يف ةجردملا دويقلا عيمج ىلع ضارتعالا زوجي ١

 . ةطرشلا رفاحم ةفاك يف كلذو 1980/11/16 1١- نم

 نمضتي نا طرش « لوادجلا هذه ىلع ضارتعالا باختنالا قح هل نطاوم لكل زوجي  ؟

 . ضارتعالا ديؤت يتلا ةيتوبثلا تادنتسملا ضارتعالا

 نا همسا ديق بلطي نا يف قحلا . هصخت يتلا ةيباختنالا ةرئادلا يف ميقم نطاوم لكل

 . لوادجلا هذه نمض الجسم نكي مل

 قحتسي رخا نطاوم مسا جاردا بلط ين قحلا لوادجلا يف همسا جردا نطاوم لكل

 . كلذ ىلع ليلدلا ميدقت دعب ٠ ليجستلا

 اعدم باختتالا قح هل سيلو همسا جردا نم ىلع ضارتعالا يف قحلا نطاوم لكل 5
 . قئاثولاب كلذ

 ”  فذحلاو حيحصتلا لجا نم نيبخانلا ديق يف رظنلا ةداعاب موقتس نيبخانلا ديق ناجل ,

 هبلط لمه الاو « ةباجتسالا هيلع ناجللا ةعجارمل يعدي نطاوم لكو .

 : حيشرتلا باب حتفو تاباختنالا دعوم

 ربمسيد 78 موي تدقعنا يتلا ءارزولا سلجم ةسلج باقعا يفو ًاريخاو
 نا ءارزولا سلجم نوؤشل ةلودلا ريزو نيسح زيزعلادبع ديسلا نلعا

 ثلاثلا نينثالا موي يف ةمألا سلجمل ةماعلا تاباختنالا يرجت نا ررق سلجملا
 روهظ دعب عامتجالل سلجملا يعدي نأو 11١ رياربف رهش نم نيرشعلاو

 اذهب رداصلا يريمألا رمألل اقيبطت رياربف ةياهن لبق يأ تاباختنالا ةجيتن
 سرام نم ىلوألا مايألا لالخ هتاعامتجا لوأ سلجملا دقعي مث . ددصلا

 موسرملا رودص دعب نيحشرملا ليجست أدبيو كلذب ةمزاللا ميسارملا ردصتسو
 . تاباختنالا دعوم ديدحتب

 -: نيبخانلا ةوعد

 يريمألا موسرملا ةيمسرلا ةديرجلا يف رشن 198١ ( يناثلا نوناك ) رياني 18 خيراتبو
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 . ةمألا سلجم ءاضعا باختنال نيبخانلا ةوعدب موسرم

 79 قفاوملا ه145 ةنس ناضمر 4 يف رداصلا يريمالا ريمألا ىلع عالطالا دعب

 ةنس لاوش ١4 يف رداصلا يريمالا رمألا ىلعو روتسدلا حيقنتب 1975 ةنس سطسغأ

 ىلعو روتسدلا نم 87 ةداملا ىلعو . 148٠١ ةنس سطسغا نم ؟4 قفاوملا ه٠

 هل ةلدعملا نيناوقلاو ةمألا سلجم ءاضعا تاباختنا نأش يف 1471 ةنسل 5 مقر نوناقلا

 ةمألا سلجم ةيوضعل ةيباختتالا رئاودلا ديدجت ةداعاب 198٠١ ةنسل 44 مقر نوناقلا لعو

 : يتآلاب انمسر ءارزولا سلجم ةقفاوم دعبو ةيلخادلا ريزو ضرع ىلع ءانبو

 ىلوأ ةدام

 رياربف 7 قفاوملا نينثالا موي يف ةمألا سلجم ءاضعا باختنال نوبخانلا يعدي

 .لومل

 ناث ةدام

 ةديرجلاب رشنيو موسرملا اذه ذيفنت هصخي ايف لك ءارزولاو ءارزولا سلجم سيئر ىلع
 . ةيمضرلا

 تيوكلا ةلود ريما

 حابصلا رباجلا دمحالا رباج

 : يلاتلا نايبلا 1981/1١/11 موي ةيلخادلا ةرازو تردصأو

 رؤشنملاو ةمالا سلجمل ةماعلا تاباختنالل نيبخانلا ةوعدب رداصلا موسرملا ىلع ءانب

 حيشرتلا باب حتفيس رياني 18 قفاوملا ه١٠4١ لوالا عيبر ١١ خيراتب ةيمسرلا ةديرجلاب

 19477 ةنسل 0 مقر تاباختنالا نوناق نم نيرشع ةداملا ىلا ادانتسا ةمألا سلجم ةيوضعل

 رياني 14 قفاوملا ه١40١ لوالا عيبر 1 نينثالا موي نم ًارابتعا هل ةلدعملا نيناوقلاو

 رياني 78 قفاوملا ه١٠5١ لوالا عيبر 7” ءاعبرالا مويل يمسرلا ماودلا ةياهن ىتحو 0

 رفخم ىلا مدقتو حيشرتلا بلاط ةفرعمب أبعت ةصاخ جذامغ ةيلخادلا ةرازو تدعأ دقو م١

 -اقك-



 هيلع صوصنملا نيمأتلا دادس لاصياب ةعوفشم اهل حيشرتلا بولطملا ةرئادلل عباتلا ةطرشلا

 ةلدعملا نيناوقلاو ةمألا سلجم باختنا نأشب ١977 ةنسل "0 نوناقلا نم 7١ ةداملا يف

 ىلا ةمألا سلجم ةيوضعل هسفن حيشرت ديري نم لك رظن هجوي نا ةيلخادلا ريزو رسي . . هل
 : ةيتآلا تاءارجالا عابتا

 تاباختنالا نوناق نم ؟١ ةداملاب هيلع صوصنملا نيمأتلا حيشرتلا بلاط عفدي ١

 ةطرش رفح رقمب ةنئاكلا تاباختنالا ةرادا ىلا ًارانيد ٠0 هردقو هل ةلدعملا نيناوقلاو

 رهظلا دعب ةدحاولا ةعاسلا ىتحو ًاحابص فصنلاو ةعباسلا ةعاسلا نم كلذو قرشلا

 . حيشرتلل ةددحملا ةرشعلا مايالا لاوط

 ةرازولا هتدعا يذلا حيشرتلا بلط جذومت تاباختنالا ةرادا نم حيشرتلا بلاط ملستي - ؟

 . هعقويو هيف ةدراولا تانايبلا ًالميو ضرغلا اذهل

 هسفن حيشرت ديري يتلا ةرئادلا رقمب صتخملا ةطرشلا رفخم ىلا حيشرتلا بلاط هجوتي

 ءانثا حيشرتلا بلط مدقي نا بجيو صتخملا طباضلا ىلا بلطلا مدقيو .. اهب

 . حيشرتلا حتف مايا يف يمسرلا ماودلا تاعاس

 هب ظفتحي يذلاو كلذب صاخلا رتفدلا يف حيشرتلا بلط لجسي نا رفخملا طباض ىلع

 عيمج رطخيو رفخملا باب ىلع كلذل ةدعملا ةحوللا ىلع حشرملا مسا نالعاب موقيو هيدل

 يف كلذو ةلئامملا ةحوللا ىلع مسالا نالعال ةيباختنالا ةرئادلا يف ةنئاكلا ةطرشلا رفاخم

 . حيشرتلا باب قالغال يلاتلا مويلا

 نوناق نم 75 ةداملا هيلع تصن ام يعاري نا هيلعف ًافظوم حيشرتلا بلاط ناك اذا ه

 هيلعف ايركسع حيشرتلا بلاط ناك اذا اما هل ةلدعملا نيناوقلاو ةمألا سلجم تاباختنا

 باب قلغيو تاباختتالا ةرادال حيشرتلا بلط ءانثا هتمدحخ حيرست ةداهش مدقي نا

 . لقالا ىلع مايا ةعبرأب تاباختنالا دعوم لبق حيشرتلا نع لزانتلا

 ناحل ءاسؤرل زوجي ال هل ةلدعملا نيناوقلاو تاباختنالا نوناق نم 75 ةداملا ماكحأل ًاقفو +
 لمع ةرئاد يف مهسفنا حيشرت ىلوألا ةجردلا نم مهئابرقأ وا اهئاضعأ وأ نيبخانلا ديق

 . اهلامعاب كارتشالا نع اولخت دق اونوكي مل ام ناجللا هذه
 ةيلخادلا ريزو

 -/ا1١5-



 ديدحت ةداعاب 198١ (لوالا نوناك ) ربمسيد ١١ خيراتب يريما موسرم ردصو

 ةرئاد نيرشعو سمخ ىلا تيوكلا مسقت ثيحب ةمألا سلجم ةيوضعل ةيباختنالا رئاودلا
 نأ رهظ دقف اهرصحو مهتماقا راقم نم تبثتلاو نيبخانلا ليجست ةداعال ةجيتنو ةيباختنا

 غلب دق 1981 ( طابش ) رياربف 77 موي يرجتس يتلا سماخلا ةمألا سلجمل نيبخانلا ددع

 دع غلب قرشلا ىلوألا ةرئادلا يفف : يتالاك ةيباختنالا رئاودلا ىلع نيعزوم ًابخان

 ةلبقلا ةشلاثلا ةرئادلا يفو , ًابخان ٠١17 باقرملا ةيناثلا ينو « ًاصخش 11287 نيبخانلا

 ةسداسلاو ًابخان 17171 ةيسداقلا ةسماخلاو « ًابخان 17/517 ةيعدلا ةعبارلا يفو ًابخان 4

 ةعساتلاو ًابخان 17704 يلوح ةنماشلاو ًابخان 1474 نافيك ةعباسلاو ًابخان 1701 ءاحيفلا

 ةيدلاخلا ىمستو ةرشع ةيداحلاو ًابخان ١644 ةيليدعلا» ةرشاعلاو ًابئان ١417 ةضورلا

 ةيثيمرلا ةرشع ةثلاثلاو ءاتوص ١774 ىلع لمشتو ةيملاسلا ةرشع ةيناثلاو ٠"١77 ىلع لمتشتو

 1314 ةيناورفلا ةرشع ةسماخلاو ًابخان 1715 ناطيخ قربا ةرشع ةعبارلاو ًابخان 87

 تاخبيلصلا ةرشع ةنماثلاو ًابخان 1878 لمشتو خويشلا بيلج ةرشع ةعباسلاو ًابخان

 لمشتو نورشعلا ةرئادلاو نيبخان 170177 ةديدجلا ءارهجلا ةرشع ةعساتلاو ًابخان

 ةرئادلاو ًابخان 1147 يدمحالا نورشعلاو ةيداحلا ةرئادلاو ًابخان 5167 ةميدقلا ءارهجلا

 7089 ةيحابصلا نورشعلاو ةثلاثلا ةرئادلاو ًابخان 187 ةقرلا ةرئاد يهو نورشعلاو ةيناثلا

 ما نورشعلاو ةسماخلا ةرئادلاو نيبخان 17٠١ ليحاحفلا نورشعلاو ةعبارلا ةرئادلاو ًابخان

 . ًايخان 1856 ناميهلا

 دنلاقلا قازرلا دبع روتسدلا حيقنت ةنجلا سيئر ليقتسي دهعلا يلو ©
 ."دسيزلا

-1١448- 



 ةمألا سلجم

 سماخلا

 “١981/7/17 نم

 15/5 رياني ىتح

 هءا144



 سماخلا ةمالا سلجم سيئر يناسدعلا فسوي دمحم ديسلا
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 تأدب ثيح زيزعلا بئاغلا ةدوع تيوكلا تدهش /١/ 7/77 قفاوملا نينثالا موي يف

 ترهظ نيحو « سماخلا ةمألا سلجم ءاضعا رايتخال عارتقالا زكارم ىلا هجتت نينطاوملا عومج

 -: يللاتلاك تناك , زرفلا جئاتن

 ( 187 ) نيبخانلا ددع  قرشلا - ىلوألا ةرئادلا

 5 دمصلادبع ديسلا ناندع

 9 ناعمجلا ماس ناعيبج دلاخ

 ليا يايح بوقعي . د

 نفل دشارلا دومح دشار

 1 قازرلادبعلا دوعس ماس

 0 نوراب يلع نيسح
 114 يمظاكلا نيسحلادبع بلطملادبع

 1 نازولا بوقعي هللادبع

 م يفرعم داوج دمحم نيسح

 ( ١١88 ) نيبخانلا ددع  باقرملا  ةيناثلا ةرئادلا

 اننيال ديشرلا دمحا دمحم

 اله ىسيع نب ناطلس دلاخ <

 الا حلاصلا دعاسم دمحم

 <33 مينغلا دلاخ نمحرلادبع

 7 دعسلا هللا دبع دمحم دعس

 1 يمورلا فسوي دمحم

 11 ديمحملا قازرلادبع سابع

 1 شاوملا' ميهاربا يلع

 -ا161



 1 نايقولا دمحم لصيف

 371 مشيغدلا دمحم مشيغد

 1/ يعافرلا هللادبع ديس هللادبع

 ( ٠١54 ) نيبخانلا ددع  ةلبقلا  ةثلاثلا ةرئادلا

 1 رقصلا نسحملادبع دمح مساج

 14 ينارخلا نسحملادبع دمحم مساج

 انضم يماطقلا مساج

 15 عينملا دعس ردب

 نين يمورلا نرجملا هللادبع دشار

 7 يقيتعلا حلاص دهف

 34 نايقولا ةفيلخ

 ( ١ا/557 ) نيبخانلا ددع  ةيعدلا  ةعبارلا ةرئادلا

 يل يبيضقلا مساج لصيف

 مله فلا هللادبع ردب

 5 رافصلا هللادبع حلاص

 2 يناهبهب ديمح ديس مشاه . د

 اناخل ذاتسالا ردب دومح

 1 ةعمج نسح رديح

 ( 1١51/1 ) نيبخانلا ددع  ةيسداقلا  ةسماخلا ةرئادلا

 م5 ردب بيبح دمحم

 2 لامج ليعامسا نسحملادبع

 مالا ٍليفلا رفعج يلع

 مام ىرابيتلا هللادبع

 -167؟-



0 

 ناعشملا ميهاربا لصيف

 ميهاربالا ناميلس فيطللادبع

 يعافرلا مشاه ديسلا فسوي

 نازولا حلاص

 يكرت هللا دبع يكرت
 دلخملا دلاخ فيان

 ناضمرلا دوعس

 اضر بارسر يما

 مساجلا دمحا

 ذاتسالا دماح

 يريمعلا دعس دمحا

 دشارلا دشار دهف

 عوطملا سابع دمحم
 ناطقلا ليلخ دهق

 يكرتلا هللادبع

 لقوحلا لقوح
 يللبرغلا مشاه ديجملادبع

 ناطقلا نيسح يلع

 ( /١5681 ) نيبخانلا ددع  ءاحيفلا  ةسداسلا ةرئادلا

 يرجنعلا يراشم
 يمورلا دمح دومح

 يميصعلا يراشم

 نازولا فيطللادبع

 يسيفنلا فسوي دمحأ

 يميصعلا رصان

 هاقا*-
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 سيمخلا يضام ردب
 رفسملا دلاخ

 يرسودلا زيزعلادبع

 يزنعلا يلع
 يمشنلا دمحم

 يزيبخلا حلاص

 ديشرلا ىسيع

 ( ١575 ) نيبخانلا ددع  نافيك  ةعباسلا ةرئادلا

 يناسدعلا فسوي دمحم

 نوعلا دوعس مساج

 عناصلا لصيف

 دوعسملا دلاخ

 بيهولا نسحملادبع
 ميركلادبع دلاخ

 كارب دمحم كارب

 شمنلا باهولادبع
 هللا لام فيطللادبع

 يواسحلا دلاخ

 يريطملا دمح

 باجحلا دمحم باجح

 ليعامسا مساج

 بيلكلا يراشم

 ناحرفلا رصان

 يرسودلا هللادبع

 يللبرغلا دلاخ

 -ا16ه4-
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43 
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 ( ١718 ) نيبخانلا ددع يلوح  ةئماثلا ةرئادلا

 ميخطلا دمحا

 يديزملا ىسيع
 فارصلا ىفطصم

 جيعدلا بوقعي

 ينيبجلا دومح
 سيبمودلا هللا دبع

 يعيبسلا ريثملا دعس

 باجح دهف

 شاوملا حلاص

 طيمسلا ىيحي

 رمعلا هللادبع

 راهن دياع

 فالقلا دلاخ

 داشرملا دمحم

 داركملا داب

 جرفلا يلع
 يديشرلا رصان
 ريطملا دمحم

 يبيتعلا دومح

 ( ١4117 ) نيبخانلا ددع  ةضورلا  ةعساتلا ةرئادلا

 رساجلا دلاخت رساج

 نزهاشلا دجام ىسيع

 بيطخلا دمحأ . د

 ديعاسملا زيزعلادبع

 دامه

58 

 اهل

14 

148 

1/1 

 ا

:1 

1 

11 

14 

44 

7 

 نا

0 

46 

0 
 ف
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 نيسايلا ةعمج

 ديحوتلا دشار

 يشبحلا يلع
 ملاسلا ناطلسلا دعس

 فضملا مساج دمحم دلاخ

 يلسروب دومح ميهاربا

 نيس دلك, 3

 يسايغدلا كرابم يحاض

 مساج دومح قازرلادبع

 مناغلا دهف ىسيع

 يطوخلا ميهاربا دمحم

 ديبع عنام

 ( ١5548 ) نيبخانلا ددع  ةيليدعلا  ةرشاعلا ةرئادلا

 ةلاضفلا حلاص

 مناغلا نيهاشلا فسوي

 نسينا يناس

 ناملس ىسيغ
 ديعسلا نسحملادبع

 يسوعسعلا نمحر لا دبع
 هاف يحد

 يطوحلا دمحأ

 ييهملا دمحم . د

 يناعدولا دمحأ

 يدجنلا زيزعلادبع

 خيودلا ناميلس

 -16ه5-
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 34 دشارلا دلاخ

 5 يواوزلاا باهولادبع

 يلسروب زيزعلا دبع
1 

 : مليم مهاربا
 0 يشبحلا دمع
 2 يرجاهلا دشار

 7 ةلاضف نيجحيوبج
 23 عوطملا ناملس

 1 يزجاه ا ووصنم
 5 نيسح لضاف

 ةرئادلا ) ١١ (  الخالدية  نيبخانلا ددع ) 1١77٠ (

 035300 نودعسلا زيزعلادبع نب دمحا

 امال دلقرلل نامياس بع

 ل نانيسحلا ملاس فسوي
 144 نسجربلا النمم كيظالادو

 14 وترسلا نايا نادم
 زق جيعدلا فيطللا دبع

 244 ىبحيلا دم
 ديشرلا هللا دبع بوقعي

 نب

 . يتبسلا ةمج فلخ
 5 روصتملا زيزعلا دبع هلل دبع روصنم
 9 نيسايلا هللادبع دمحا

 5 يناميلا ملاس هلادبع ملاس
 3 يطشلا يلع ديز

 -اهال-



 ( ١759 ) نيبخانلا ددع  ةيملاسلا ١7 (  ) ةرئادلا

 دامحلا دومح هتلادبع ملاس

 ةنيذألا ىضار هتلادبع يضرم

 يرسيوجلا قلطم ضوع دشار

 يثيرحلا رصان دمحم ناعمج

 ةنيذألا حلاص ناينث يلع

 يمزاعلا حليوصلا دومح حلاص

 تايح رهوج دومحم ليلخ
 دعس دشار فلخ

 ىسوم يجح رفعج

 يمزاعلا ديع دومح يلع

 ( 71/817 ) نيبخانلا ددع  ةيثيمرلا ١ (  ) ةرئادلا

 هوخرص رصان
 يمسولا دلاخ . د

 يردنكلا ميهاربا

 هللا لام هللا لام

 يتشد ليعامسا

 نيسايلا لهتهم
 تايح بيبح

 يطيمرلا لبج
 ديشروخ

 يراضخلا سابع

 -1ه48-
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 غياصلا رهاط

 مولع درم
 طبيرخ حالص

 دمحم ىسيع
 ٍلعلا بوقعي
 عوطملا زيزعلادبع
 يليعملا رصان

 ملسملا دمحم

 ناعقفلا ملاس

 مولغ يلع
 غياصلا اضرلادبع

 روشاعلا دمحا

 ناطلس ليلخ

 ناعيمج ميهاربا

 يزنعلا لداع

 ةجاخ دمحم

 جرف ديمح ا دبع

 ناديع دمحم

114 

7 

 ا

 همم

:1 

41 

47 

4 
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7 

14 
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 ( ١/14 ) نيبخانلا ددع  ناطيخ قربا ١4 (  ) ةرئادلا

 يملا رشا
 عناصلا قازرلا دبع
 ناَبيِضَه فل
 يميصعلا نسحم ادبع دمحم

 يانبلا رصان
 ناعدرلا ملاس

 هاهو

16 

51-5 

 اهلك
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 يربخلا رصان ردب
 جرا اوسلا دعاسم

 سوحاطلا دلاخ

 فيرخ نمحرلادبع

 يريطملا يناب
 ديهفلا دوعسملا لصيف

 نونلا كرابم

 حابصملا باهولادببع

 ديرشوب هللادبع
 يبيتعلا ناحيف دمحم

 يريطملا دوعس
 عناصلا ماس

 يبيتعلا رصان
 يبيتعلا نسحم

 يبيتعلا دوعس

 ييتعلا عاجش
 يبيتعلا دمج

 ( ١8545 ) نيبخانلا ددع  ةيناورفلا ١١ (  ) ةرئادلا

 لازنلا دلاخ

 ٍليغبلا زياف

 روانم سابع

 نالعشلا حلاص

 راسجلا حلاف

 يناودعلا دمحم

 ءلكعم

271 
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 اا
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 يريطملا نايبذ

 نارمنلا حلاص سدع يداه

 يديشرلا ديعس

 يديشرلا دومح
 يريطملا هللادبع دومح

 يديشرلا ينال
 يمزاعلا رصان

 يمزاعلا ناحرف

 مليسملا دمحم

 يديشرلا دعس
 يديشرلا دومح
 يعيبسلا دعس

 يديشرلا فعش

 ( 1514 ) نيبخانلا ددع  ةيرمعلا ( 15 ) ةرئادلا

 كاربلا رصانلا دمحم

 ةيمر وب هللا دبع فيان

 دلخملا دلاخ فسوي

 ةليودلا دمحم

 روهمجلا مانغ

 نونلا رصان كارب

 ناملس دشار

 ةديهولا ملسم

 دهفلا دمح عازه
 يديمحلا يشان

 نارتق دع

 يخن نب يلع نسح

 -الكأ

 افقي
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 ناحرف ديبع
 رساجلا حلاص

 بابح نامنيغد

 يبيتعلا لعشم

 حيرقلا ناميلس

 دوعس ةعمج

 يفيرط ميطق
 سالمقلا دوعس

 يزاغ دمحم

 بيبش كرابم

 جارف عازه
 بعصلا دمحم

 قلطم يداه

 دهف كرابم
 نارمنلا دمحم

 عوض لع
 ناعمج بعتم

 هم هه ه هه < >ح

 ( 181748 ) نيبخانلا ددع  خويشلا بيلج ( 17 ) ةرئادلا

 يلديحجلا ميركلادبع

 شيودلا لصيف

 يريطملا فيان

 يريطملا يدهم
 يريطملا ديع دياع

 يريطملا ردنب
 يديشرلا دمحم

 لكلام

2 

 اا



 ينتاحيدلا شماع

 يريطملا ضاوع

 يريطملا ليهس
 يريطملا دلاخ

 يريطملا دوعس

 يريطملا اجر

 يلدبعلا دهف

 يريطملا رساج
 ناديبللا عازه

 يريطملا بياث
 يناودعلا يلع

 ييتحلا ريضخ
 ملاس دشار

 يريطملا بعتم
 قوزرم رماث راب

 يبيتعلا دمحم

 يريطملا ديع
 يناحيدلا ملاس

 يريطملا ردب

 يمجعلا دوعسم

 ريهظ وبا ناعمج

 ( 18145 ) نيبخانلا ددع  تاخبيلصلا - ( 14 ) ةرئادلا

 يرزنعلا ريثيمد فلخ

 ةبيشوبا عياش حايص

 رياسلا رصان دمحم رصان

 يناشرح لا دمحم فيس دمح

 داك

1 

 ا

0 

 نافل



 8 يزنعلا حلاف دوعس دلاخ

 فدل يلاذبلا حافس رصان

 قلد يمزاعلا شاوه دعس دمحم

 7 يديشرلا رصانلا دمحم ملاس

 ل يناشرهلا ىبحي نحص

 2 رديحلا نسح دلاخ

 374 ديبعلا قازرلادبع ديمحلا دبع

 ف يرمشلا ملاس فيان

 14 نارمج مناغ دمحم

 17 يريفظلا داهف حلاف دهف

 ل يلازبلا ناودرمغ

 14 يفؤم يلع فسوي دارم

 اذن ينيسحلا دمحم رقاب

 14 نالعشلا هللادبع دمحم

 1 يزنعلا ناطحقولقع

 نيبخانلا ددع  ةديدجلا ءارهجلا )1١9( ةرئادلا

 علوا

 1 يميلشلا قلطم

 2 دوعسملا قلطم

 1 ناعيرشلا قلطم

 31 حيمك ديشر

 1306 عيملا فرشم

 1م ةفيلخلا جرفم

 لين لازن حلاص

 1 فرجحلا دمحم

 1لال يرمشلا فلخ

-154- 



 7 ديع رصان

 8 ضيعم يناعشم
 7 ديعسلا مساج دمحم

 7 يراذع ناديوس

 1 نمحرلا دبع فيطللادبع

 ل لبجي ريطم
 1 دمحم يزاغ

 1 عفان ديبع

 ١ كرابم يلع

 0 يناشره لا ديهف

 ١1 ضوع دمحم

 ةرئادلا ) 7١ (  الجهراء  نيبخانلا ددع ) 7١85 (

 1 فرجحلا كرابم حالف

 1 يزتنعلا صحقلا فضلا دمحم

 14 ناحرس دياع

 ذل يرمشلا يقال
 11 هاجهج فلخ هللادبع

 7 يزتنعلا حيجم فسوي

 1 يناميلسلا حادب

 1/ نافيرعلا ناميلس هللادبع

 1 ريمالا مساج

 18 رصان ردب

 14 ديعسلا نامثع بعتم

 1 يمجعلا دمحم دلاخ

 نفل يمجعلا دمحم رصان

 1/ يرمشلا رياس

156 



 1 عيريصملا رطم هللادبع

 14 لايخملا نسحملادبع دمح

 7 يليحرلا ماحد

 31 ديعسلا فلخلا زيزعلادبع

 0 خيودلا حلاص

 1 يريطملا دهف قلطم

 0 يليلصلا فلخ

 ( 15957 ) نييخانلا ددع  يدمحالا 7١ (  ) ةرئادلا

 هما نارجعلا نيسح نارجع دلاخ

 5 يرجلا دمحم لالط ةفيلخ

 14 يمجعلا دعس هللادبع

 ف جرفلا لبجم دمحا

 يبيتعلا دعاق

 ناهدرلا ناملس

 يمجعلا دج

 يلهسلا بيثم
 رامتلا دلاخ

 نالمهلا يداهلادبع

 يدلاخلا دجام

 لوهبعلا دوعس

 يمزاعلا يديوه

 يريطملا قلطم
 يزنعلا جيعد

 يمزاعلا حلاص

 يريطملا هللادبع

 -اكككم



 يبيتعلا دوح
 بيرغلا فيس

 يديشرلا فلخ
 يمجعلا ماس

 يمجعلا دمحم

 ( 14175 ) نييخانلا ددع  ةقرلا (  77 ) ةرئادلا

 ه1 فياه يداه

 2١ دعس ناخيرم

 عا يمزاعلا دشار

 يمجعلا دمحم

 يناحيدلا يفلم

 نمي كلملادبع

 عماج حالف

 يبيتعلا ردب
 ليلصلا دامح

 يريطملا نسحم
 يرسودلا دمحم

 يمزاعلا كرابم

 عيمللا دومح

 ىرسودلا كرابم

 ( 7589 ) نيبخانلا ددع  ةيحابصلا (  7 ) ةرئادلا

 458 عيملا حلاف مازح

 94 ءامحفلا يعار حلاف كرابم

 مالا يماط حالف دعس

 -اكالا



 9 يمجعلا ناملس ناطلس

 انفو روانم حلاف

 2330 رماع يلع

 16 عازه ليلش

 ييتعلا عاجش
 يتخوبلا نودعس

 يمزاعلا قوزرم

 دمحا نمجرلادبع
 يمزاعلا ديبع

 يزتعلا فلخم
 يمجعلا دمحم

 يريطملا يحانم
 يديشرلا مناغ

 ( ١1/٠١ ) نيبخانلا ددع  ليحيحفلا (  74 ) ةرئادلا

 4 سوبدلا مساج كرابم

 4 ناليجح فيس دشار

 يمزاعلا رصان

 ريوزلا دمحم رصان

 يمجعلا عادب
 مناغلا رصان

 يزنعلا يكاذ

 ةزارخلا فيطللادبع

 يبيتعلا رصان

 يمجعلا ديهف

 يرجاهلا رصان

-1548- 



 نالمه لا دوعس

 يرسودلا يفيلق
 يرسودلا محلم
 يزنعلا دمحم

 ( 1858 ) نييخانلا ددع  ناميهلا مأ ( ١8 ) ةرئادلا

 114 يوالجلا لضاف

 اا يمزاعلا شولع ضياع

 يمجعلا نمحرلادبع هللادبع

 يرجاه لا هللادبع

 يريطملا ناطلس

 يمجعلا راهن

 يرسودلا ماس

 يرملا لصيف
 يمزاعلا حالف

 يمزاعلا يلع دعس

 يديشرلا دوعس
 يمزاعلا حلاف

 يمجعلا كيبع

 يمجعلا لكيعم

 ةديهولا دياع ماس

 يمجعلا يفخ

 يمزاعلا دايع

 يمزاعلا دايع

 يريطملا ديز
 يمجعلا دمحم

 -اكقس



 يمزاعلا ديع

 يمزاعلا اجر

 قيدحلا نيب
  سماخلا ةمألا سلجم ءاضعا كلذب حبصيل

 يناسدعلا فسوي دمحم /ديسلا ١

 سلجملا سيئر
 نودعسلا زيزعلادبع دمحأ /ديسلا

 سلجملا سيئر بئان
 ميخطلا دهف دمحأ /ديسلا و

 فصضخملا هللادبع ردب /ديسلا -

 رساجلا دلاخ رساج/ديسلا  ه

 رقصلا دمح مساج / ديسلا

 ينارخلا دمحم مساج/ ديسلا

 نوعلا دمحم مساج / ديسلا

 عيملا حلاف مازح/ ديسلا

 يمورلا دمح دومح / ديسلا

 ملاس ناعيمج دلاخ/ديسلا

 ىسيع نب ناطلس دلاخ /ديسلا

 نارجعلا دلاخخ/ ديسلا ل 1٠

 بصعملا لازنلا دلاخ /ديسلا 4

 يمسولا دلاخ /روتكدلا ديسلا 6

 يزنعلا ريثيمد فلخ / ديسلا
 يرجلا لالط ةفيلخ/ديسلا 7

 ناليجحلا فيس دشار/ديسلا - 86

 دامحلا هللادبع ملاس/ديسلا

 ةلاضفلا فسوي حلاص/ديسلا ٠

 أ

 م

 -االع-

 -: يلاتلا وحنلا ىلع

 ةبيش وبأ عياش حايص / ديسلا ١

 يشيمخلا شولع ضياع / ديسلا

 عناصلا ديمحلادبع قازرلادبع/ديسلا 7
 يلديحجلا لاله ميركلادبع/ ديسلا - 4

 لامج فسوي نسحملادبع/ ديسلا

 دمصلادبع ديس ناندع/ ديسلا “7

 نيهاشلا دجام ىسيع / ديسلا ل

 ٍليغبلا دماح زياف/ديسلا 78

 فرجحلا كرابم حالف / ديسلا - 9

 شيودلا ردنب لصيف / ديسلا

 يبيضقلا مساج لصيف / ديسلا

 ءامحفلا يعار حلاق كرابم/ ديسلا 5

 سوبدلا هللا دبع كرابم/ ديسلا 7

 ديشرلا دمحأ دمحم /ديسلا "5

 ردب بيبح دمحم / ديسلا 65

 كاربلا دمح دمحم / ديسلا 7”

 دشرملا ناميلس دمحم / ديسلا /” 

 صحتقلا هللا فيض دمحم /ديسلا 8

 ةنيذالا هللادبع يضرم / ديسلا

 رقص دعس ناخيرم/ ديسلا - ١

 يرجنعلا مساج يراشم/ ديسلا ١
 يميلشلا دمحم قلطم/ ديسلا 4



 ةليوحلا فياه يداه /ديسلا - 7 دوعسملا ديزم قلطم / ديسلا - 4“

 يوالجلا ملاس لضاه /ديسلا - 8 يربجلا رصان دومح / ديسلا - 44

 نيهاشلا هللادبع فسوي /ديسلا - 4 هوخرص رصان /روتكدلا ديسلا 5

 يديزملا ىسيع/ديسلا ٠ ةيمروبأ هللادبع فيان /ديسلا -

 ًاسيئر يناسدعلا دمحم ديسلا باختنا اهيف مت يتلا « هتاسلج ىلوا سلجملا دقع , مث

 . . سيئرلل ًابئان نودعسلا دمحا ديسلاو « سلجملل

 نم كلذو « لحلا ةرتف يف ةموكحلا اهترقا ىتلا نيناوقلا لك سلجملا ىلع تضرع دقو

 ةينمز ةرتف نيناوقلا كلت شاقن قرغتسا دقو . . اهدر وأ . اهيلع ةقفاوملاو ةقداصملا لجا

 . . نيناوقلا هذه ةشقانم يف سلجملا اهاضق ةريصقلاب تسيل

 ةيرحل قييضت اهيف نأل تاعوبطملا نوناق نم رركم 5 ةداملا سلجملا ضفر دقو

 . ةيرس ةسلج يف تاعمجتلا نوناق رقأ  فسأللو  انيب . ةفاحصلا

 -: ةيلاتلا عيراشملا هرارقا « يلاحلا ةمألا سلجم تازاجنا نم نا امك

 ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجمل يساسالا ماظنلا ىلع ةقفاوملاب نوناق عورشم

 . ةيتيوكلا ةيسنجلا نوناق ماكحا ضعب ليدعتب نوناق عورشم
 ةحئاللا نأش يف 145 ةنسل ١١ مقر نوناقلا نم ( 77 ) ةداملا ليدعتب نوناق عورشم

 . ةمألا سلجمل ةيلخادلا

 . ةاكزلا تيب ءاشنا نأشب نوناق عورشم

 . ةيبرعلا لودلا يف ةيبرعلا لاومألا سوؤر رامثتسال ةدحوملا ةيقافتالا ىلع نوناق عورشم

 . ةيندملا تامولعملا نأش يف نوناق عورشم

 نوناقب ١109 ةنسل ( ه ) مقر يريمالا موسرملا ماكحأ ضعب ليدعت نأش يف نوناق عورشم

 ىلع ليدعتلا هنمضت ام قيبطتو ةيعامتجالا تانيمأتلا نوناق ليدعتب نوناق عورشم

 . ينطولا سرحلاو شيجلاو ةطرشلا لاجر نم نييركسعلا

 -االاد



 ةيدلب نأشب 1911 ةنسل ( ١5 ) مقر نوناقلا ماكحا ضعب ليدعتب نوناق عورشم

 . تيوكلا

 . رورملا نأش يف 19175 ةنسل ( 7/) مقر نوناقلاب موسرملا ليدعتب نوناق عورشم

 تاشاعملا ةدايزو نييركسعلاو نييندملا نيفظوملا تابترم ةدايز نأش يف نوناق عورشم
 . ةيندملا ةمدخلا ماظنو نوناق ماكحا ضعب ليدعتو نيدعاقتملل

 . ةيدقنلا تايطايتحالا رامثتسال ةماعلا ةئيطلا ءاشنا نأش يف نوناق عورشم

 . نواعتلا سلجم لود نيب ةدحوملا ةيداصتقالا ةيقافتالا ىلع ةقفاوملاب نوناق عورشم

 ةرئاد ءاشناب 194١ ةنسل ( ٠١ ) مقر نوناقلاب موسرملا ماكحا ضعب ليدعتب نوناق عورشم

 . ةيرادالا تاعزانملا رظنل ةيلكلا ةمكحملاب

 . تالاحلا ضعب يف ةيدعاقتلا تاشاعملا ةدايز نأشب نوناق عورشم -

 . بيردتلاو يقيبطتلا ميلعتلل ةماعلا ةئيها ءاشنا نأش يف نوناق عورشم

 ثادحالا نأش يف نوناق عورشم

 نأش يف 191/8 ةنسل ( ؛7) مقر نناقلاب موسرملا ماكحا ضعب ليدعتب نوناق عورشم

 . ةيضايرلا تائيهلا

 تافاكمو تاشاعم نوناقو ةيعامتجالا تانيمأتلا نوناق ماكحا ضعب ليدعتب نوناق عورشم

 . نييركسعلل دعاقتلا

 . نيراتخملا نأ ب 1177 ةنسل ( ٠: ) مقر نوناقلا نم ةثلاثلا ةداملا ليدعتب نوناق عورشم

 رادصاب 1417/7 ةنسل 51 مقر نوناقلاب يريمالا رمألل ةديدج ةدام ةفاضاب نوناق عورشم

 . ةيعامتجالا تانيمأتلا نوناق

 . ءازجلا نوناق نم ( 7٠١5 ) ةداملا ليدعت نأش يف نوناق عورشم

 لودلا نيب تارامثتسالا نامضو ةيامحو عيجشت ةيقافتا ىلع ةقفاوملا نأشب نوناق عورشم

 . يمالسالا رمتؤملا ةمظنم يف ءاضعألا

 . ةيبرعلا لودلا نيب يراجتلا لدابتلا ةيمنتو ريسيت ةيقافتا ىلع ةقفاوملا نأشب نوناق عورشم
 ةيمنتلل ةيبرعلا ةمظنملا ءاشنا ةيقافتا ىلا تيوكلا ةلود مامضنا ىلع ةقفاوملاب نوناق عورشم

 . ةيعانصلا

 . رصقلا نوئشل ةماعلا ةئيهلا ءاشنا نأش يف نوناق عورشم -

 ءالالكد



 نيكلسلا ماظنب 1977 ةنسل ( 7١ ) مقر نوناقلا ماكحا ضعب ليدعت نأشب نوناق عورشم -

 . يلصنقلاو يسامولبدلا

 ةمكحملا ءاشناب 191" ةنسل ( ١5 ) مقر نوناقلا ليدعت نأش يف نوناق عورشم -

 . ةيروتسدلا

 . اهيف راجتالاو اهامعتسا ميظنتو تاردخملا ةحفاكم نأشب نوناق عورشم

 . يعارزلا جاتنالا معد نأش يف نوناق عورشمب حارتقا.

 . ةيكمسلا ةورثلاو ةعارزلا نوئشل ةماعلا ةئيحلا ءاشنا نأش يف نوناق عورشمب حارتقا 57

 تاباختنا نأش يف 1177 ةنسل (70 ) مقر نوناقلا ماكحا ضعب ليدعتب نوناق عورشم

 . ةمألا سلجم

 ةمدخلا نأش يف 1941/4 ةنسل ( 15 ) مقر نوناقلا ماكحا ضعب ليدعتب نوناق عورشم

 . ةيندملا

 ةمدخلا نأش يف 191/4 ةنسل ( ١5 ) مقر نوناقب موسرملا ماكحا ضعب ليدعتب نوناق عورشم

 .( 77 م ليدعت ) ةيندملا

 . ةيبطلا مولعلل ةيمالسالا ةمظنملا نأش يف نوناق عورشم

 -: ىرخأ تازاجنا

 ام اذا ىلوألا ةجردلا يف اهتيمها يف دعت . ئرخا تازاجنا يلاحلا ةمألا سلجمل تناك امك

 لكش ىلع ردصت مل تازاجنالا هذه نا نم مغرلا ىلع . ركذلا ةفلاسلا تازاجنالاب تنروق

 سلجم ءاضعا نم ءابئان ( 41 ) ميدقت يه . ةماحلا تازاجنالا هذه نمو . . هباش ام وأ نيناوق

 ( 80 ) لصا نم كلذو روتسدلا نم ةيناثلا ةداملا ليدعتب مهتبلاطم اهيلع اوعقو ةضيرع ةمألا

 . ءارزولا سلجم وضع مهدحا ؛ ابئان

 نم ناكو « ةمألا سلجم ىلا روتسدلا حيقنت عورشم ةموكحلا تلاحا 1987/5/5 يفو

 ليجأت تبلط ةئيعم بابسالو ةموكحلا نا الإ ء 1187/5/77 ةسلج يف هيف رظني نأ ررقملا
 نا ىلع سلجملا ةسائر تهون 1487/11/77 ءاثالثلا ةسلج يفو « ةلبقملا ةرودلا ىلا هيف رظنلا

 أدبم لوح ةماع ةشقانم دعبو « روتسدلا حيقنت يف رظنلل صصختس مداقلا ءاثالثلا ةسلج

 ددع ناك ثيح 87/17/14 ءاثالثلا ةسلج يف حيقنتلا أدبم ىلع سلجملا توص حيقنتلا

 . ًابئاث ( 77 ) نيضراعملا ددع ناكو « ًاريزو ( 17 ) مهنيب نم ًاوضع ( "ا/ ) نيقفاوملا
 د1



 « 34 055 50 , 5٠ ] داوملا ليدعت ةموكحلا هيف تحرتقا يذلا عورشملا ليحا دقو

 ال ل ا ل للا ا ل ل لا ل ا

 . هتساردل ةيعيرشتلا ةنجللا ىلا عورشملا اذه ليحا

 يتلا تايرحلا ينو  يتيوكلا روتسدلا يف ريبك ساسم هيف داوملا كلت لثم ليدعتل ناك الو

 بحسب ةموكحلا عنقي نا عئار نم رثكا لكشبو عاطتسا سلجملا ناف , روتسدلا اذه اهحنمي

 نيهاشلا دجام ىسيع لضافلا بئانلا ةسائرب ةيعيرشتلا ةنجللا تماق نا دعب كلذو « اهتاحرتقم

 ءاضعا نع لاضف دلبلا لاجرو ةرتاكدلا نم ةبخن اهيف كراش يتلا تاسلجلا نم ديدعلا دقعب

 مدقملاو حرتقملا عورشملا ضفر ىلا تاسلجلا لك دعب ةنجللا تلصوت ثيح . مهسفنا ةموكحلا

 عم ةهجاوم يف لوخدلا نم الدب اهتاحرتقم بحست ةموكحلا لعج يذلا رمألا , ةموكحلا نم
 نم فقوملا اذهو . اريخاو الوأ دلبلا ىلع اهابقع دمحت ال جئاتن ىلا يدؤت دق ةمألا سلجم

 . يتيوكلا بعشلا ةدارال اهنم مهفتو ديج فقوم كش الب ةموكحلا

 ةيبلغالاب سلجملا قفاو دقلو , خانملا ةمزا جالع يف ةمهاسملا يف رود ةمألا سلجمل ناك امك

 ةمألا سلجم ءاضعا نم ريثكلا اهضراع يتلا لولحلا كلت . ةمزالا لحل ةموكحلا تاحرتقم ىلع

 ةنداهم اهيف تناك لولحلا نا يه مهتضراعم ببسو « ةيبلغا ىلع لوصحلا اوعيطتسي مل نيذلا

 ضعب ذاقثال ةمداقلا لايجالا يطايتحا غلابم نم ريثك بحس نع الضف « نيئيسملا ضعبل

 . ةمزألا جالع يف قفخا دق ةمألا سلجم ربتعي نيبخانلا نم ريثكلا ناف اذل . . نيرماغملا

 اال
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 ثحبلا رداصم

 ةماعلا ةنامألا . يتيوكلا ةمألا سلجم ١

 ( انوك ) ةيتيوكلا ءابنالا ةلاكو  ؟

 سبقلا ةديرج فيشرا

 نطولا ةديرج فيشرا

 داحتالا ةلجم فيشرا

 ألا يأرلا . . تيوكلا باتك . يسيفنلا هللادبع .د, 5
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