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 ءادهإ

 ابعشو ةموكح تيوكلا ةلود ىلإ

 معد يف ريبكلا مهرودب انافرع
 لازام يذلا نيطسلف ةيضق ةرصانمو

 ىلاعت هلئا نذإب رمتسيسو ًالصاوتم

 ينويهصلا لالتحالا رحدني ىتح

 .ىصقألا دجسملا ررحتيو





 رلادسصت

 دوهجلا نع هعمجو هقيثوت عاطتسا ام بتاكلا اهيف ضرعتسا ةفشاك ةلالطإ هذه

 معدلاو ةينيطسلفلا ةيضقلا ةرصانمل ابعشو ةموكح تيوكلا ةلود اهتمدق ىتلا ةريثكلا

 دجسملا ضرأ تشاع دقف ؛رضاحلا انتقو ىلإ نيرشعلا نرقلا علطم ذنم ا يبدألاو يداملا

 تفاضتسا نيطسلف ةبكن تلح امننيحو «تيوكلا لهأ نادجو يف -لازت الو - صقألا

 يف اودجوف ؛مهدالب نم ينويهصلا ودعلا مهجرخأ نيذلا اهئانبأ نم ةريبك ادادعأ تيوكلا

 دهشي وحن ىلع ةيعاتجالاو ةيميلعتلاو ةيحصلا ةياعرلاب مهلمش انمآ أجلم تيوكلا ةلود

 . تيوكلا ضرأ ىلع ةينيطسلفلا تاسسؤملا مايق يف اومهسأو «عيمجلا هب

 ءانثأ يف تافرع رساي ةدايقب ةينيطسلفلا ةطلسلا هتفقو يذلا نيشملا فقوملا مغرو

 ءوزغلا كلذل ةدايقلا كلت نم ناك يذلا ركنتسملا دبيأتلاو .تيوكلل ميثألا يقارعلا وزغلا

 دعب تداع تيوكلا نإف «تيوكلا ءانبأب رضي نأ لبق نيينيطسلفلاب رضأ يذلا رمألا وهو

 ةلصاومو تايبرعلا اهتاقيقش بناج ىلإ فوقولاو ينيطسلفلا قحلا ةرصانم ىلإ اهريرحت
 .يبعشلاو يموكحلا نييوتسملا ىلع ينيطسلفلا بعشلا ءانبأل يونعملاو يداملا معدلا

 ريدج دهج نم هلذب ام ىلع هيلإ ركشلا هجون نأ يطشلا دلاخ روتكدلل قحي اماتخو
 نيب ةدتمملا تاقالعلا كلت روذج دصري ايقئاثو الجس انل مدق دقف ؛ريدقتلاو ةداشإلاب

 اذه يف ةيبرعلا ةبتكملا ديصر ىلإ اديدج اردصم فيضيو «ىنيطسلفلاو ىتيوكلا نيبعشلا
 ْ ْ .لاجملا

 «قيفوتلا يلو هللاو

 ميثغلا فسوي هللادبع .د.أ

 ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم سيئر
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 هبحصو هلآ ىلعو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب

 . نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهعبت نمو

 نإف ءاهبتاسدقمو اهناطوأ ىلع ةظفاحملا نع ةلوئسم ةيمالسإلا ةمألا تناك اذإ

 .نيملسملا لك قنع يف ةنامأ ةيمالسإلا تاسدقملا مظعأ نم وهو ىصقألا دجسملا

 ىلعو ًايسايسو ايمالعإ داجلا كرحتلا يه مويلا مهعيمج نيملسملا ةيلوئسم نإو
 ىلص يذلا ىصقألا دجسملا ريرحتو نيطسلف ةداعتسا يف ماهسإلل ةدعصألا ةفاك

 يتلا نيطسلف «جارعملاو ءارسإلا ةلحر يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيف
 نيدلا حالص اهررح مث هنع هللا يضر قورافلا باطخلا نب رمع انديس اهحتف

 هذه ريرحت لجأ نم هعسو يف ام لك مدقي نأ ملسم لك ىلعو هللا همحر يبويألا
 ناك دقلو «نودباعلا اهب أنهي يكل نيملسملا ضايح ىلإ اهتداعإو ةكرابملا ضرألا
 ةفاك يف نيطسلف ةيضق ةرصن يف فرشملا رودلا ًابعشو ةموكح تيوكلا ةلودل
 اهنايإ اهيلع همتح بجاو لب ءاهنم ةنم رودلا اذه نكي ملو «نيدايملاو تالاجملا

 .ةيضقلا هذه ةلادعب

 هعمجو هقيثوت نم تعطتسا ام ضرعتسا نأ باتكلا اذه ىف تصرح دقو

 .نيطسلف ةيضق ةرصانم يف زراب رود نم ايعشو ةموكح تيوكلا ةلود هتمدق امم

 .نيبصاغلا دوهيلا نم اهريرحت نيحل ةدناسملاو معدلا نم همدقت تلازامو

 تايالولا ىلإ ةرايزب تمق ثيح م ١491 ماع ىلإ باتكلا اذه ةصق دوعتو
 ؛تايالو سمح نم رثكأ يف ةيمالسإلا زكارملا نم ديدعلا ترزو ةيكيرمألا ةدحتملا



 رودي شاقنلا ناكو ءاهيف نيميقملاو نيسرادلا نيطسلف ءانبأ نم ددعب تيقتلاو

 تفلو «نيطسلف نع عافدلا يف ةيمالسإلا ةمألا رود لوح نيطسلف ءانبأ عم

 اهنمو ةيمالسإلا ةيبرعلا لودلا ضعب ىلع نيطسلف ءانبأ ضعب لماحت يرظن
 دشأ تبرغتساف «نيطسلفل ةرصنلا بجاوب مهمايق مدع ةجحب تيوكلا ةلود
 ءابناكس ددع ةلقو اهتحاسم رغص مغرب «تيوكلا نإ ثيح «كلذ نم بارغتسالا

 نيرشعلا نرقلا علطم ذنم نيطسلف ءانيأو نيطسلفل تادعاسملا نم ريثكلا تمدق

 ينيطسلف نويلم فصن براقي ام تفاضتساو «كاذنآ ةيداملا تاناكمإلا ةلق مغر

 نرقلا نم تاينيعبرألا ذنم تيوكلا ءانبأ تازايتماب اوعتمتو تيوكلا اونطوتسا

 «تامدخ نم كلذ وحنو يناجملا جالعلاو يناجملا نيو نم «نيرشعلا

 حتف ةمظنم اهتمدقم يفو ؛تيوكلا يف اهبلغأ سسأت ةينيطسلفلا تامظنملا نأ امك
 يتلا ةينيطسلفلا تاسسؤملاو تايظنملا نم اهريغو ينيطسلفلا رمحألا لالهلاو

 تاينيسمخلا ذنم اًبعشو ةموكح تيوكلا ءانبأ اهمعدو اهنيوكت يف مهسأو اهسسأ

 .نيرشعلا نرقلا نم

 مهدعبأ نيذلا نيينيطسلفلا نيدعبملا ىلإ لصي يريخ دفو لوأ نإو
 تيوكلا دفو ناك م1447 7/17 /77 يف روهزلا جرم ىلإ ينويهصلا نايكلا

 مهل اومدق ثيح «تيوكلا ةعماج عرف تيوكلا ةبلطل ينطولا داحتالا نم

 اهب تماق يتلا راودألا نم ديدعلا تركذ امنيحو .يونعملاو يداملا معدلا

 مهداقتنا نيللعم نوينيطسلفلا ةوخإلا يل رذتعا ابعشو ةموكح تيوكلا

 .مالعإلا لئاسو لالخ نم راودألا كلت زاربإ مدعب ابعشو ةموكح تيوكلل
 را يي يس نأ ىسفن ىلع تذخأف

 وأ هقثوأ مل ايف رذعلا اهاذ ءمكيديأ نيب يذلا باتكلا اذه ناكن .نيطسلف

 .ىلاعت هللا ةئيشمب ةمداق تاعبط يف نوكي هلع «هركذأ
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 يل مهمعدو مهلمحتل يئانبأو يتجوزل نافرعلاو ركشلا ليزجب مدقتأ ايك
 تابتكملا نيب لاوطلا تاعاسلا ءاضقل بسانملا وحلا ةئيبتو باتكلا اذه زاجنؤول

 لصاوت يذلا باتكلا اذه دادعإ لجأ نم اهتغايصو تامولعملا عمجو تالباقملاو

 ةيخيراتلا هتدام عمج يف تأدب ثيح «تاونس رشع نم رثكأ هدادعإ لجأ نم لمعلا

 لمعلا خيرات نع هاروتكدلا ةلاسر دادعإ ةلحرم يف تنك (نيح م ٠٠٠١ ماع ذنم

 .تيوكلا ةلود يف يعوطتلا

 ىلع هتاظحالم ىدبأ وأ ةمولعم وأ ًاعجرم يل مدق نم لكل لوصوم ركشلاو

 يزوف /ديسلا ركذلاب صخأو «تيوكلا ةلود يف نيميقملا نيطسلف ءانبأ نم «باتكلا
 /ديسلا ثحابلاو دمح ناميلس /ديسلاو يبنلا دبع شيورد /ديسلاو هللا همحر ربج

 . انهملا ميهاربإ /روتكدلاو تاساردلل سدقملا تيب زكرم نم يمودقلا ىسيع

 دلاخ حلاص /ديسلا تيوكلا خيرات يف ثحابلا نم الك ركشلاب صخأ امك

 معد يف تيوكلا ةلود رودب ةقلعتملا تارادصإلاو قئاثولاو تانايبلا ىلع حابسملا

 باتكلل هتعجارم ىلع تيوكلا ةعماج نم يردنكلا لصيف .دو ءنيطسلف ةيضف
 ثوحبلا زكرم سيئر ميئغلا فسوي هللا دبع .د .أ ركشأو «ةميقلا هتاظحالم ءادبإو

 .هميدقتو باتكلا ةعجارمب هلضفت ىلع ةيتيوكلا تاساردلاو
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 بوعشلاو لودلل تيوكلا ةلود ةرصانمو معد

 ؛نييوكتملل اهبتدجنو ةيناسنإلاو ةيريخلا اهايعأب ائيدحو اريدق تيوكلا تفرغ

 اهب ءنيررضتملاو نيجاتحملل ةدعاسملاو نوعلا ميدقت نع مايألا نم موي يف رخأتت لو
 لفاكتلاو محارتلاو ةّوخألا ىلإ مئاد وعدي يذلا فينحلا يمالسإلا نيدلا اهيلع همتحي

 اولعفاو مكبر اودبعاو اودجساو اوعكرا اونمآ نيذلا ابمأ اي ) ىلاعت لاق ؟سانلا نيب

 ىلص هللا لوسر لاقو «"”(ةوخإ نونمؤملا |ينإ) ىلاعت لاقو «"”( نوحلفت مكلعل ريخلا
 اذإ دحاولا دسجلا لثم مهفطاعتو مهمحارتو مهداوت يف نينمؤملا لثم) ملسو هيلع هللا

 . '"”(ىمحلاو رهسلاب دسحلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا

 ءانبأ اهمدقيو اهمدق يتلا تادعاسملا كلت رون نم فورحب رطسي خيراتلاو

 امك ءاهيدق ةيداملا تاناكمإلا ةلق مغر ءبوعشلاو لودلل ًابعشو ةموكح تيوكلا
 تانيعبرألا علطم يف اه ىلاعتو هناحبس هللا مهابح يتلا ةيطفنلا ةورثلا ةرفو نأ
 ميدقتل همعنب مهيلع قدغأ يذلا هللا ركش نم مهعنمت مل نيرشعلا نرقلا نم

 علطم يف اهسفن ىلع تيوكلا ةلود تقلطأ دقو «نيبوكنملاو نيجاتحملل نوعلا

 اهقاروأ يف كلذو ؛(برعلا دالب تيوكلا) نيرشعلا نرقلا نم تاينيسمخلا

 .اهبناجب فوقولاو ةيبرعلا لودلل ةدناسم نع انالعإ ؛ةيمسرلا

 دجن اننإف تيوكلا يف يناسنإلاو يريخلا لمعلا خيرات ىلع عالطالا نيحو

 .بوعشلاو لودلل اهتدعاسم يف ءاضيب ٌيدايأو اعصان اخيرات

 .1/1 جحلا ةروس )١(
 ِ ٠١ تارجحلا ةروس (؟)

 .؟8/5 مقر :ةلصلاو ّربلا باتك ءملسم هجرخأ (5)
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 ةيريخلا اهلامعأ يف يدق تيوكلا ةلود خيرات يف هقيثوت مت ام لوأ نم نإو

 عباسلا نرقلا فصتنم يف تضرعت) نيح نامع ةلودل هتمدق ام وه «ةيناسنإلاو

 نيح اهتدعاسمو اهتدجنل تيوكلا تبهف (نييلاغتربلا لالتحال يداليملا رشع
 م1574 /ه ٠١74 ماع نامع مكح يذلا دشرم نب رصان نامع مامإ لسرأ

 نم هنم ءزج ناك ريفو لام عمج اوعاطتساو «ةرصنلا ابلاط جيلخلا لود ىلإ السر

 ءانبأ لعافتو «تيوكلا نم ةدحاو اهنم نفس عبرأ ىلع اولصح امك ؛تيوكلا

 ريخي ندع ىلإ هجوتلاب تيوكلا نم لجر ماق نيح ثادحألا كلت عم تيوكلا

 برض نافدهتو حرطمو طقسم ىلإ ناهجتت نيتريبك نيتنيفس نأب نيينامعلا نيرئاثلا
 نم نييلاغتربلا اودرطو م٠76١ ماع يف نوينامعلا رصتنا نأ دعبو «عفادملاب نايع

 ."”ريبكلا مهراصتنا ىلع مهتثنهتل تيوكلا نم دفو هجتا طقسم

 يتلا لئابقلاو لودلا بناجب فوقولا يف مايألا نم موي يف تيوكلا رخأتت ملو
 ه17١ 57 ماعيف لوألا رباج خيشلا تيوكلا مكاح ٌبهدقف ؛ةدجنلاو نوعلا بلطت

 اوكفو مهنفسب اوءاجف «ةرصبلا صالختسا يف ةينامثعلا ةلودلا ةدعاسمل م187197-

 بعك ينب ةليبق تلوتسا |نيحو «ةرئاثلا لئابقلا نم اهوذقنأو ةرصبلا نع راصحلا

 نويتيوكلاو لوألا رباج خيشلا عزف ةينارثعلا ةلودلا دونج تدرطو ةرمحملا ىلع

 ينب نم ةرمحملا ذاقنإ ىلع اهودعاسو ؛مهوطسأب ةرمحملا اودصقو ءاهرزأ دشل

 مكاح ةدناسمل هبعش عم يناثلا هللادبع خيشلا تيوكلا مكاح به امك «"”بعك

 م1874 / ها1486١ ماع ينو ؛"'ةصوقنم ريغ ةلماك مهقوقح مهيلإ درو ةرمحملا

 ها1848 / ه1/6١ سراف دالب يف ةريبك ةعاجم يهو «"كليهلا" ةثداح تثدح

 .رشن راد نودب ١15/80١« ؛١ ص ؛يئاطلا دمحم هللادبع ؛ريبكلا عارشلا )١(
 .1721171ص نالمشلا قوزرم فيس «تيوكلا خيرات نم (؟)
 . 174 ص قباسلا عجرملا (7)
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 ؛نيبوكنملا ءالؤه ةدجنل اهماكحبو اهبعشب تيوكلا تعزفف «سانلا اهيف كله
 فياضملا اوماقأو تادعاسملا تيوكلا ءانبأ مدق ثيح «ةريثكلا تادعاسملا تمدقو

 ناكو «كالهلاو عوجلا نم سانلا ذاقنإل ءاسحإلاو ةرصبلاو تيوكلا يف ماعطإلل

 نسحملا دبع نب فسويو ميزيخملا دمحم ىسيع كاذنآ تادعاسملا مدق نم زربأ نم

 لآ ناطلس نب ملاسو يقيتعلا فيطللادبعو حيبصلا قازرلادبع فسويو ردبلا

 دقو «تيوكلا ءانبأ نم ددعو «حابصلا لآ ةرسأ نم مهريغو ميهاربإلا لآو يفرعم

 ءانبأ عم ةلصو ةقالع هل تناك يذلا سرخألا رافغلا دبع قارعلا رعاش حدتما

 :لاقف اهلهأ عنص ليمج تيوكلا

 مكلئاسر انتفاو ميزيخملا نبا اي

 ةقّمتم ظافلأ بذعأب تءاج

 تجهتباو هينعت نم فاصوأب تهز
 تدرو مكنم بتكب انومتللع

 ةفعاضم فاعضأ قوشلا نم اهيف

 تضرتعاو فطللاب تضرع اهبرو

 اهتبولع نم انيشتنا امم نحنف

 امهردق هللا لعأ نابيقثلا امأ

 امه ناذللا نابيجتلا نارهاظلا

 هتداعس يف مكيدل ديعسلا ماد

 تغلب دق هللا اهامح تيوكلا نإ

 ترصب الو ىنذأ تعمس اه هللات

 هرصنع بيط حيبص نب فسويف

 هس | رث -

 بدألاو لضفلا بورضب ةنوحشم

 برضلا نم ايرض اهتلخ دقل ىتح
 بيحلاب ءابهصلا اهسأك تهز اك
 بتكلاب ليلعتلا عفن امبرو
 بهل ىلع قاتشم حناوج يوطت
 بعللاو دحلا نيب يه ةباعد
 بجيعلاب ناسحالا ىلع ىفقت تنأو

 تسلا ةز104 ىقهلت كلركك تب
 برط يف مايألا ىدم تحرب الف

 بترلا عفرأ الانو نيقفاخلا يف
 بأو اهقارعأ تكز مأ ريخ نم
 بونلا ثداح نم املاس ملاسو

 بهشلا ةعبسلا ناكم نيفسويلاب

 برعلا رئاس يف امهزعب ىنيع
 بطي نإو قبعي نإ كسملا نم ىكذأ



 بغي ملو برغي مل دجامألا ردب فرش يفو دعس يف ردبلا فسويو
 بهذلاو ءاضيبلا ةضفلا ةفآو ةيطاق داجمألاو مراكألا رخف

 بصو يف هيديأ نم مراكملا بوص هتحار دوجلا يف تطسب نم لك نم

 «7يبكرلا ىلعاوبح ولو مكيلإ انثج اهقئاوع انتقاعأ رومأ الول

 .ءاسحإلا حتف يف م١/141١ ماع يف ةيناثعلا ةلودلا تيوكلا تدعاس دقو

 داتعلاو ةريخذلا لقنل ةينايثعلا ةلودلا ةدعاسمل ةيتيوكلا صوغلا نفس تبهو

 هللادبع ريمألا ملست م417١ ماع يفو ««"ةيربو ةيرحب نيتوق تلسرأو

 ريمأ نم ةنوعم اهيف بلطي ايكرت ءارزو سيئر نم ةلاسر يناثلا حابص نبا

 ليبس يف ةلتاقملا شويجلا زيهجتل ةيناثع ةريل فالآ ةعبرأ اهرادقم تيوكلا

 غلبملا اذه دالبلا ةنيزخب نكي مل ذإ ءىروشلا سلجم ريشتسي ريمألا ثعبو ءهللا
 ةجيتن لاومألا يف صقنب اولتبا ةنسلا كلت يف يلاهألا نأ ايك .هفصن ىتح الو

 ميهاربإلا فسوي نكلو ءعئاضبلاب ةلمحملا مهنفس نم ريثكلا تقرغأ فصاوع
 حتتفاو ءصقن نإ هليمكتو غلبملا اذه عمجب دهعت -نيزرابلا ءايرثألا نم ناكو

 ردبلا فسوي ىلإ اهجوتم اهذخأ مث ةيناثع ةيبهذ ةريل فلأب «باتتكالا ةمئاق

 لاقو .باتتكالا ةركف نسحتسي مل فسوي نكلو «ةلاسرلا ثيدح هثدحي سلجو

 كبو يب ىلوألاو .فصاوعلا مبترضأ دق تيوكلا لهأ نإ ميهاربإ نبا اي :هثدحمل
 دق يخأ اي «تنأو انأ اندحو هب ضهنن لب «هريثك نود رمألا اذه ليلقب مهفلكن الأ

 نافلأ هذه :لاقو نيفلأ اهيف بتكو ةقرولا ذخأ مث + ءاريخ هللا كازج فلأب تعربت

 ةدعاسملا هذه يطعن نأ انب ىلوألا ناكو «يقابلا لمكي حابص نبا ىلإ مقو «ينم

 هظفح :ةيبرعلا ةضهنلا ةبتكم ,م987١-ه 1١4٠5 - ىلوألا ةعبطلا - ١ 4 "ص «سرخألا ناويد )١(
 .ىطغألا ديلو طاطخلا هيلع قلعو

 . 1١ صو ١١5 ص ؛نالمشلا قوزرم فيس «تيوكلا خيرات نم (؟)
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 هللا ليبس يف تبهذ دقف مهريغ ىلإ تبهذ نإ نكلو ءاندلب ءانبأ نم نيبوكنملل
 . '"'هللا عم انتين تقدص نإ تباث اهباوثو

 كرتو ةميظع ارارضأ ثدحأو ةناتسآلا يف لئاطلا قيرحلا ثدح امدنعو

 ةنس نابعش يف كب لالج نيسح ةرصبلا ىلاو بتك ءنكس الو ىوأم الب فولألا

 هفطعتسي - تيوكلا مكاح - حابصلا كرابم خيشلا ىلإ م1917 // ه8

 ةريل فالا ةسمخ مدقو فاطعتسالا باجأ دقو «نيبوكنملا هناوخإل ةدعاسملل

 .ةرصبلا يف ريضخلا دلاخلا دوعس موحرملا ةطساوب

 نم ىديجملا ماسولا حابصلا كرابم خيشلا ىلإ ةينامثعلا ةلودلا تدهأ دقو

 موي يفو ءتيوكلا ىلإ دفو لصو ه١77١ ماع رفص ١6 يفو «ىلوألا ةجردلا

 ."”جيبم لافتحا هل ميقأ هلوصو

 تاناعإلاو تادغاسملا ميدقت يف ايعشو ةموكح تيوكلا ةلود ترمتساو

 اماكح تيوكلا ءانبأ ردابيو الإ ةثراك وأ ةبكن نم ايف ؛ةبوكنملاو ةررضتملا لودلل

 تيوكلا ءانبأ ٌدمأ م١47١ ماع يفف ؛اهتهجاوم يف ةدعاسملاو ةدجنلل نيموكحمو

 تافقو تيوكلا ءانبأل ناك امك .بصاغلا لتحملا ةهباجمل حالسلاب ةيقارعلا ةروثلا

 كلذو «تانيثالثلا يف ةيبرعلا بوعشلا نيب طباورلاو تالصلا قيثوت هاجت ةيباجيإ

 نم تاينيسمخلا علطم يفو ؛م978١ ماع ينطولا بابشلا ةلتك اوسسأ امدنع

 ناودعلا ءانثأ ةيبرعلا رصم ةيروهمج ةدعاسمل تيوكلا تبه نيرشعلا نرقلا

 دض فوقولا يف مهلاومأبو مهسفنأب نيدهاجم تيوكلا ءانبأ مهسأو ءاهيلع يئالثلا
 . ةيمالسإ ةيبرع ةلود ىلع ءادتعالاو لالتحالا

 .ةاكزلا تيب رادصإ ١ج ١64 ص يدلب نم نوئسمم )١(
 ٠٠١. ص - 1984 ص ديشرلا زيزعلا دبع خيشلا :تيوكلا خيرات (1)

- 19 - 



 يف يبرعلا برغملا لود يف ةينطولا تاكرحلا ةدجن يف تيوكلا ءانبأ مهسأ امك

 تاكرحلا لاضنو ةيرئازجلا ةروثلل ادييأت نيرشعلا نرقلا نم تاينيسمخلا علطم

 تعمجو ناجللا تلكشتف ؛ىسنرفلا رامعتسالا دض يبرعلا برغملا يف ةينطولا

 هذه ةدعاسمل مهتوعد نع مالعإلا لئثاسو لالخ نم تيوكلا ءاتبأ رتعو تاعرعلا

 ةروثلل يتيوكلا بعشلا نم تاعربت ةيبور نييالم ةثالث نم رثكأ عمج متو ؛لودلا

 غلبم لوأ ةيرئازجلا ريرحتلا ةهبج ةدايق هتملست ىذلا غلبملا اذه ناكو ؛ةيرئازجلا

 ."”يبرعلا نطولا نم رئازجلا ةروث ىلإ لصي
 حلاصل تاعربتلا عمجل ةعساو ةلمح ةيبعشلاو ةيمسرلا تاسسؤملا تداق امك

 ةماعلا ةبيرضلا فالخب اذه ءريظنلا عطقنم طاشنو مراع ينطو روعشب رئازجلا

 موسرلا كلت نع الضف «ةروثلا ماوعأ لاوط اهيفظوم ىلع تيوكلا اهتضرف يتلا
 ديربلا عباوط ضعبو ةيضايرلا يداونلاو انيسلا رود دايترا ىلع تضرف يتلا

 . ةيرئازحلا ةروثلا حلاصل

 اناميإ ءرئازجلل تيوكلا اهتمدق يتلا ةيبعشلاو ةيموكحلا تادعاسملا هذه دعبو

 ظافحلاو بوعشلاو لودلاو نيملسملا اياضق نع عافدلاو ةرصنلا بجاوب اهنم

 ماع يف تيوكلا هتمدق امب اهفقوم نع رئازجلا ترّبع مهلالقتساو مهنايرح ىلع
 سيئر اليب نب دمحأ ديسلا فقو ثيح «ةدحتملا ممألل رئازجلا مامضنا دعب 5

 تادعاسملا ىلع تيوكلا ةلود ىلإ ركشلا مدقيل اهتقو ةيرئازحلا ةيروهمحلا ءارزو
 . رئازجلل اهتمدق يتلا

 يف تيوكلل ةلماجمو ركش ةرايزب ديرحوب ةليمح ةيرئازجلا ةديسلا تماق امك
 ."'ةيرئازجلا ةروثلا معد يف اهفقاومو اهرودل اريدقت م477١ ماع

 .م1454١ ؛تيوكلا :ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم ١4ص (رئازجلا) ةيبرعلا ةيمنتلاو تيوكلا (؟)
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 ةيبطلا ةثعبلا لابقتسا لفح يف هذخ نب فسوي يرئازجلا سيئرلا فقوو
 دق لخادلا يف رئازحجلا بعش حافك نأ حيحص) : الئاق نلعيل م147١ ماع ةيتيوكلا

 سواشألا اهتداقو تيوكلا ةصاخو ةيبرعلا بوعشلا دوهج نكلو «رامعتسالا مطح
 .(ةكرعملا ريس لع اهلك ترثأ دييأت و تادعاسمو تاعربت نم اومدق اهب

 نإ" : لاق م477١ ماع يف تيوكلا ريضخ دمحم يرئازجلا ميعزلا راز (نيحو

 انل اهمدق يتلا تادعاسملل ركش ةرايز ءيش لك لبق يه تيوكلل ةيلاحلا يترايز

 امك ؛"تيوكلا ىلإ تيتأ اذهو ءلاضنلا نم عبسلا تاونسلا لالخ برعلا انناوخإ

 اهلسرأ يتلا ةيقربلا ربع هفقوم تيوكلا ةلود ريمأ ملاسلا هللا دبع خيشلا ومس دكأ

 : لاق ثيح ؛لالقتسالا ةبسانمب ةدخ نب فسوي ديسلا يرئازخلا سيئرلا ىلإ

 دشو «ةقيقشلا رئازجلا ةرصانمل اهمزع ةلصاوم «ةيقاب دهعلا ىلع تيوكلا نإ
 نأ يبرعلا بكرلا عيطتسي ىتح «نارمعلاو ءانبلا ةكرعم «ةلبقملا ةكرعملا يف اهرزأ

 ةيناسنالا ىلإ ةريخلا ةبورعلا ةلاسر ايدؤم «:ةراضحلا نيدايم يف ىذتحي الثم برضي

"117 , 

 م1967 ماع تسسسأت يتلا «تاعربتلا عمجل ةيبعشلا ةنجللا تمهاس امك

 لودلل تاعربتلا عمج يف ريبك لكشب «تيوكلا ةعانصو ةراجت ةفرغ نم ةقئبنم

 معد اهسيسأت ةيادب يف هب تماق ام مهأ ناكو «ةبوكنملاو ةررضتملا بوعشلاو

 عمجب تماق اك ءاهيلع يثالثلا ناودعلا دعب ةيبرعلا رصم ةيروهمح ةدناسمو

 اهنم ناك يتلا لودلا نم ريثك ابم ترم يتلا نحملا عفد ف ةكراشملل تاعرتلا

 تاينيعبسلا يف ايروسو رصمو «تاينيتسلا يف شيدالغنبو لاموصلاو ايرتيرأ
 ."”تاينينامئثلا يف ناتسناغفأو

 < مآ -



 اهئاشنإ دعب فبوعشلاو لودلا معد ْق زراب رود تيوكلا ةلودل ناك ايك

 اضورق مدق يذلا م1 ماع ةيب ةيبرعلا ةيداصتقالا ةيمنتلل ىتيوكلا قودنصلا

 تن رام ل6 اق قت رقي اها مات وق: لإ اقرت 2019 كلي كول نت

 عاقب يف ةلود 84 اهنم تدافتسا ةنوعم و ةحنم ٠٠١ مدق امك ءيكيرمأ رالود
 ة١41] ته ألا

 ص

 يتيوكلا رمحألا لالهلا ةيعمج تيوكلا ةلود يف تسسأت م477١ ماع فو

 ةريبكلا تادعاسملا اهزربأ ناكو «ةبوكنملاو ةررضتملا لودلل اضيأ معدلا مدقتل

 تادعاسملا تمدق اى «نيطسلفو ايروسو رصمل م1457 برح يف اهتمدق يتلا

 لودلا ضعبو ايناتيرومو شيدالجنبو وساف انيكروبو ايرتيرأو نادوسلاو 0
 ىلع مشاغلا ينويهصلا ناودعلا رثإ نانبلل تادعاسملا تمدق اك .ةيقيرفإلا

 :م١٠191 ماع نميلا لازلز راثآ ةهجاومل اهتادعاسم تمدقو م« ءاع نائمل

 يف ترمتساو «هباصأ يذلا فافجلا ءانثأ ينادوسلا بعشلل تادعاسملا تمدقو

 دنهلاو ايكرتو رصمو ناتسناغفأ اهنم ةريثك ةبوكنم لود اهتادعاسم لمشتل اهئاطع

 يف نيبوكنملا ةدجن يف مهست يتيوكلا رمحألا لالهلا ةيعمج تلازامو ءامروب وئجالو

 ."”ناكم لك

 لودلل تادعاسملاو ةثاغإلا ميدقت يف تيوكلا ةلود ةموكح ناوتت ملو

 ةلود ةموكح اهتمدق يتلا تادعاسملا ةميق تغلب دقف ؛ىرخألا بوعشلاو

 ىدحإ دعت تيوكلا ةلود نأ مغرو ؛«””يكيرمأ رالود رايلم 1٠ لودلل تيوكلا

 700220 ل لا

 لمعلاو ةيعارتجالا نوؤشلا ريزو عم ةلباقم م / 1 خيراتب ١١1557 ددعلا ؛يارلا ةديرج (؟)

 .يسافعلا دمحم .د

 - مل



 نويدلا نم بناج نع يلختلل ةنئادلا نادلبلا عيمج تدان اهنإف ةنئادلا نادلبلا
 لحارلا تيوكلا ريمأ نلعأ امدنع كلذو «ةرسعملا لودلا ىلع ةقحتسملا دئاوفلاو

 ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا مامأ - هللا همحر - حابصلا رباجلا دمحألا رباج خيشلا

 تيوكلا رودل اديكأت نويدلا ءاغلإب ةريهشلا هتردابم م148١ ماع رمتبس؟ 8 يف

 .("!ةيلودلا ةيمنتلا قيقحت يف ذئارلا

 لودلل تادعاسملا ميدقت يف اهجبهن ابعشو ةموكح تيوكلا ةلود تلصاوو

 ةيموكحلا تاسسؤملا نم ديدعلا تانينايثلا علطم يف تسسأتف ءبوعشلاو

 ةاكزلا تيب سسأت دقف ءبوعشلاو لودلل ةدناسملاو معدلا مدقت يتلا ةيلهألاو

 تيوكلا لخاد يعامتجالا لفاكتلا ققحيل ةيموكح ةسسؤمك م1947 ماع يف

 ةيمالسإلا ةيريخلا ةئيطا ةيموكح ةكراشمب تيوكلا يف تسسأتو .اهجراخو
 لودل معدلا ميدقتل م485١ ماع يريمأ موسرمب اهؤاشنإ مت يتلا «ةيملاعلا

 نيطسلف ةنجلو :"ناكم لك يف ملسملا كاخأ دعاس" ةنحل ةئيهملا تأشنأ ثيح «ملاعلا

 م497١ ماع يف فاقوألل ةماعلا ةنامألا تسسأت اك .ايسآ يملسم ةنجلو ؛ةيريخلا

 ةيريخلا تاسسؤملا معدو ةيريخلا فاقوألا ةيمنت يف مهاستل ةيموكح ةسسؤمك

 ميدقتل كلذو ءيمالسإلا نواعتلل يفقولا قودنصلا لالخ نم ملاعلا يف ةيفقولاو

 اهنم أشن دقف ةيريخلاو ةيلهألا تاسسؤملاو تاهجلا امأ .بوعشلاو لودلل نوعلا

 ريخلا لمعل ًابعشو ةموكح تيوكلا ءانبأ بح نع اريبعت تيوكلا ةلود يف ريثكلا

 يف يعامتجالا حالصإلا ةيعمجب ةيريخلا ناجللا تسسأتف ؛نيجاتحملا ةدعاسمو

 نيطسلفل ةيريخلا ةرصانملا ةنجلو يمالسإلا ملاعلا ةنحل اهنمو ؟؛تاينيناثلا علطم

 ثوحبلا كرم ؛ريقفلا هط نيس.دو .حارشلا يلع ناضمر.د دادعإ ؛(نيطسلف) ةيبرعلا ةيمثتلاو تيوكلا(١)

 11١. صوم 14 ؛ةيتيوكلا تاساردلاو
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 ةيريخ ناحل تسسأتو .ةثاغإلل ايقيرفإ ةنحلو «ةيمالسإلا ةوعدلا ةنحلو «نانبلو

 قرش بونج ةنحلو «ةيدنهلا ةراقلا ةنحل اهنم «يمالسإلا ثارتلا ءايحإ ةيعمجب

 ابوروأ يملسم ةنجلو ءىطسولا ايسآ يملسم ةنجلو «يبرعلا ملاعلا ةنحجلو ءايسآ

 قودنص اهنمو ؛ةيريخلا ةاجنلا ةيعمجب ةيريخلا ناجللا تسسأتو .نيتكيرمألاو

 يملسم ةنحلو ءاهجراخو تيوكلا لخاد ةيبطلا تانوعملا ميدقتل ىضرملا ةناعإ

 اميف اهتيمست مت يتلاو ةيقيرفألا لودلا نم ديدعلل تادعاسملا تمدق يتلا ايقيرفأ

 تادعاسملاو نوعلا مدقت ماع عفن تايعمج تسسأت اى .رشابملا نوعلا ةيعمجب دعب

 ةيعمجلاو ةيريخلا يرونلا هللادبع خيشلا ةيعمج اهنم ؛اهجراخو تيوكلا لخاد

 يف ةبغرو .ةيريخلا ناجللاو تايعمجلا نم اهريغو ءيعامتجالا نماضتلل ةيريخلا

 ةثاغالل ةكرتشملا ةيتيوكلا ةنجللا تسسأت تيوكلا ةلودب ةيريخلا دوهحلا قيسنت

 رود موقت يتلاو «تيوكلا ةلودب ةيريخلا تايعمجلا عيمج اهتيوضع يف مضت يتلا

 .اهتثاغإو ةررضتملا لودلا معدل قيسنتلا

 زرابلا رودلا تاباقنلاو تاداحتالاو طباورلاو ماعلا عفنلا تايعمجل ناك ايك

 ةيتيوكلا ةيريخلا ناجلل اهمعد لالخ نم بوعشلاو لودلا ةدناسمو معد يف

 .ةدعاسملاو ةثاغإلا رودب موقت يتلا ةيلهألاو ةيموكحلا

 ءائيدحو اييدق ةيريدقتلا ةمسوألا نم ريثكلا ىلع تيوكلا ةلود تلضح دقو

 مهدوهجب ًانافرعو ءاهتالاجرلو اهئارمألو ةيلهألاو ةيمسرلا تاسسؤملل اريدقت
 .ةررضتملا بوغشلاو لودلا ةدئاسمل رود نم هب نوموقي امو ةيريخلا

 ةررضتملا لودلل ةثاغإلاو ةرصنلا بجاوب موقت تيوكلا ةلود تلازامو

 ةيعوطتلا ماعلا عفنلا تايعمجو ةيموكحلا اهتاسسؤم لالخ نم كلذو «ةبوكنملاو
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 غلب دقو «ةيريخ ةيعمجو ةنجل 77١ نم رثكأ اذه انموي يف تغلب يتلاو «ةيريخلاو

 ددع غلب (ى ,م١٠١5 ماع يف يتيوك رانيد نويلم نيناثو ةعبرأ اهتاداريإ يلامحإ
 ةعست اهنم ةربم نيثالث داريإ يلامحإ غلبو «ةربم نيناث تيوكلا يف ةيريخلا تاريملا

 .يتيوك رانيد نييالم

 اهنم اناريإ بوعشلاو لودلل اهئاطعب ةرمتسم تيوكلا ةلود تلاز امو

 هتمدق ام زربأ نم لعلو ءاهلةدوشنملا ةيمنتلا قيقحتل اهعم ةمهاسمو اههاجت اهبجاوب
 يف هقيثوت مت ام وهو ءنيطسلف ةيضق ةرصنل هتمدق ام ابعشو ةموكح تيوكلا ةلود
 .باتكلا اله نم ةمداقلا تاحفصلا
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 لوألا لصفلا

 نيطسلفو تيوكلا ةفالع

 .نيطسلفو تيوكلا نبي ةيراجتلا تاقااعلا -أ/وأ

 .نيطسلفو تيوكلا نيب ةينيدلا طباورلا -ايناث

 .نيطسلف اوراز نويتيوك -اثلاث
 .تيوكلا يف نوينيطسلف -اعبار
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 لوألا لصفلا

 نيطسلفو تيوكلا ةفالع

 ةمدقم

 نوروزي تيوكلا ءانبأ ناك دقف ءنيطسلف عم ةميدق ةقالع تيوكلا ةلودل
 هيف ةالصلل لاحرلا هيلإ دشُت يذلا ىصقألا دجسملا يف ةالصلا لجأ نم نيطسلف
 ةيراجت ةطحم تيوكلا تناك ثيح «ةميدق ةيراجت ةقالع تيوكلا ءانبأل ناك اك

 تدادزاو .ماشلا داللبو ةيبرعلا ةريزحلا ىلإ قرشلا داقاب سه عئاضبلا لقنل ةمقم

 ءانبأ اهم ماق يتلا ةديدعلا تاروثلا دعب يداليملا نيرشعلا نرقلا علطم عم ةقالعلا

 ةعباتم يف ريبك رود تيوكلا ءانبأل ناك ثيح .دوهيلا مث زيلجنإلا دض نيطسلف
 .نيطسلف يف ثادحألا

 ىلإ نودفي نيطسلف ءائنبأو نيرشعلا نرقلا نم تانيثالثلا علطم ذنمو

 نيئجاللا ةثاغإو ةرصانم يف تيوكلا ءانبأ رودب مهتفرعمل اهيف رارقتسالل تيوكلا
 نيطسلف ءانبأ عم ةقالعلا هذه ديطوتب نوموقي تيوكلا ءانبأ لازيالو «نيبوكنملاو
 .ةفلتخملا ابتالاجم يف

 :ةيراجتلا تاقالعلا - الوأ

 فصتتم ىلإ رشع نماثلا نرقلا رخاوأ نم ؛ماشلا دالب ىلإ تيوكلا نم يوارحصلا
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 تدمتعاو راجتلا هيلع دمتعا يذلا زرابلاو مهملا قيرطلا وه .نيرشعلا نرقلا

 ةيبرعلا ةريزجلا ىلإ قرشلا نم ةيراجتلا اهعئاضب لقنل ةيبوروألا تاكرشلا هيلع

 بئارضلا ةلق اهمهأ نم ايازم ةدعب يوارحصلا قيرطلا اذه زيمت دقلو ؛ماشلا دالبو

 لالخ نم ةرباعلا عئاضبلا ىلعو راجتلا ىلع تيوكلا ماكح اهضرفي ناك يتلا

 ةعفترم تناك ةرصبلا يف بئارضلا نأب املع «/7 ىدعتت ال تناك ثيح «تيوكلا

 ثيح «دادغبو ةرصبلا قيرط نم رصقأ تيوكلا نم ماشلا دالب ىلإ ةفاسملا نأ امك

 ءاموي نيعبس رورم دعب لصتو ماشلا دالب ىلإ تيوكلا نم ريست ةلفاقلا تناك

 .هل ضرعتت ةرصبلا تناك ام اريثك يتلا ةئبوألا و ةيسايسلا تابلقتلا تناك دقلو

 عقومل ناكو «ماشلا دالب ىلإ هجوتلل تيوكلا ىلإ ةيراجتلا لفاوقلا ليوحت يف اببس

 هتبسانمو «يرحبلا اهئانيم ةمالسو «يبرعلا جيلخلا سأر ىلع ينارغجلا تيوكلا

 تيوكلا يف وسرلل ةيبنجألاو ةيبرغلا تاكرشلا هجوت يف رود ؛ةريبكلا نفسلا وسرل

 ةيرق تحبصأ ىتح ءابوروأ ىلإ مث ماشلا دالبو ةيبرعلا ةريزجلا ىلإ اهعئاضب لقنو

 .ماشلا دالب ىصقأ ىلإ ةهجتملا ةيراجتلا لفاوقلل ةمهم ةطحم ءارهجلا

 مهتلماعم نسحو اهراجت ةحامسو ةيراجتلا تيوكلا ماكح ةحامسل ناك دقلو

 . تيوكلا لالخ نم ةيربلا ةراجتلا شاعتنا يف رود

 قرطلا نم الدب لحت نأ ميظعلا يوارحصلا اهقيرطب تيوكلا تعاطتساو

 لفاوقلل ىقتلمو روبع ةطقن لكشت رشع نماثلا نرقلا تاينيعبس ىتح تلظ يتلا

 اهقيرطو تيوكلا يف ةيربلا ةراجتلا نوكت نأ ىلإ تدأ بابسألا هذه لكو ؛ةيراجتلا

 .ةيراجتلا لفاوقلا هكلست قيرط مهأ ماشلا دالب ىلإ يربلا

 نم نوكتت تيوكلا نم جرخت يتلا ةلفاقلا نأ زفيإ راودإ ةلاحرلا ركذ دقلو
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 وبا ري بيبسي وري لاخلا لع تيوكلا نم لقتتي ناك
 .ماشلا دالبو نيطسلف عم ةديطو ةيراجت ةقالعب طبترت تيوكلا تناك دقف كلذ

 :ةينيدلا طباورلا - ايناث

 هنيد ميلاعتب همازتلاب مدقلا ذنم هنع فرع يمالسإ يبرع دلب تيوكلا
 عمو اهناريج عم ةزيمتم ةقالع تيوكلا ةلودل ناك دقلو .فينحلا يمالسإلا
 ءالسإلا ئدابم نم اقالطنا ؛ملاعلا لود عيمج عمو ؛يبرعلاو يمالسإلا ملاعلا لود
 بجاوو نيرخآلا عم لماعتلا نسحو راوجلا قوقح ىلع ةظفاحملا ىلإ ةيعادلا

 اقالطنا .بوعشلاو لودلاب لحت يتلا تابكنلاو ثراوكلا دنع ةرزاؤملاو ةرصنلا
 .ةيناسنإلا ةوخألاو ةيمالسإلا ةوخألا نم

 م1911 ماع روفلب دعو رودص ذنم نيطسلف ة ريس تيركلا حسرحلمو

 لوق نم ًاقالطناو ؛ينيدلا اهبجاوب ًاساسحإ ؛دوهيلل ايموق نطو نيطسلف رابتعاب
 هيلع هللا لص هللا لوسر لوقو .«”(ةوخإ نونمؤملا اهنإ) :ميركلا هباتك يف ىلاعت هلل
 هنم ىكتشا اذإ دحاولا دسجلا لثمك مهفطاعتو مهداوت يف نينمؤملا لثم) :ملسو
 يمالسإلا نيدلا دطو دقو .”(ىمحلاو رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع

 تاسدقللا دحأ دوجول كلذو «ينيطسلفلاو يتيوكلا نيبعشلا نيب ةقالعلا فينحلا
 هذه رصاوأ ةيوقت ىلإ ىدأ امن .نيطسلفب جارعملاو ءارسإلا ضرأ يف ةيمالسإلا

 .نيتلودلا نيب ةقيمعلا ةينايإلا ةقالعلا

 .؟ 4 ص مساق ايركز لام .د ةيتيوكلا كرامجلا ةأشن )١(
 3 تارجيملا ةروس (؟)
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 :نيطسلف اوراز نويتيوك - ًاثلاث

 ناك ءاوس «لالتحالا لبق نيطسلفل تيوكلا ءانبأ نم ددع تارايز تددعت

 ةحايسلل وأ ةراجتلل وأ هيف ةالصلاو ىصقألا دجسملا ةرايزل وأ ملعلا بلطل كلذ

 سدقلا يف ةيمالسإلا تارمتؤملا روضحل وأ ءفيصلا لصف يف ةليمجلا اهئاوجأ يف

 ءانبأ نم نيطسلف راز نم لئاوأ نمو ؛ينيطسلفلا بعشلل تادعاسملا ميدقتل وأ

 اهيف ملعلا بلطل «''م١1972 ماع يف كلذو ؛ديشرلا زيزعلا دبع خيشلا تيوكلا

 ماع عوطملا باهولا دبعلا يلعلا زيزعلادبع ديسلا اهراز اك ءاهاصقأ يف ةالصللو
 . "'ةدامح مساق زيزعلا دبع خيشلاو سيمخلا دمحأ خيشلا اهراز امك د ا

 عيزب دمحأ ديسلا مهنم نيطسلف يف تويب ءارشب تيوكلا ءانبأ نم ددع ماقو

 يجلا مساج فسوي ديسلاو عوطملا باهولا دبعلا يلعلا هللا دبع ديسلاو نيسايلا

 هذه نوكلمي اولاز الو ؛نيطسلف يف هللا مار ةقطنم يف نكاسم اورتشا ثيح «مهريغو

 ءارشب تيوكلا ءانبأ نم ددع ماق امك .«؟امل مهتيكلم تبثت ةيمسر قئاثوب نكاسملا

 ةكولممو ءمهئاسأب يضارألا هذه تلازامو ؛نيطسلف يف ةيعارزو ةيئكس ضارأ

 (13) ددعب افشك كالملا نم ددع لثممل ةينيطسلفلا ةطلسلا تلسرأ دقو مهل

 1 ربمفون يف ةيتيوكلا نطولا ةديرج هتدروأ «نييتيوك كالمل اراقع

 ثيح م907١ ماع يف سدقلا يف دقع يذلا رمتوم لا يف تيوكلا ءانبأ كراش ابك

 .111ص يجحلا بوقعي .د فيلأت ديشرلا زيزعلادبع خيشلا )١(

 دحأ.د دادعإ :داشرإلا ةيعمج نع روشنم ريغ ثحب :عوطملا باهولادبعلا يلعلا هللادبع ديسلا عم ةلباقم (1)

 .نسلا دوعس

 65١٠. 5 ص يمورلا ناندع .اهمالعأو تيوكلا ءايلع ()

 .يجحلا مساج فسوي لضافلا ديسلاو نيسايلا عيزب دمحأ لضافلا ديسلا عم ةلباقم (4)

 امص 7١1٠١ ربمفون 4 خيراتب .24727- 178217 ددعلا ءنطولا ةديرج (6)
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 .7"2رمتؤملا اذه يف يمالسإلا داشرإلا ةيعمج ءاضعأ نم ددع كراش

 دعب نيطسلف يمالسإلا داشرإلا ةيعمج ءاضعأ نم دفو راز هسفن ماعلا يفو

 ىلع اهعيزوت متو ةينيعلا تاعربتلاو لاومألا اهلالخ اوعمج تاعربت عمج ةلمح

 ةرئاد نع الثمم نيطسلف ىلإ نيسح زيزعلا دبع ديسلا هجنا م1100 ماع يبو

 ءانبأ نم نيسردملا نم ددع ةلباقمل كلذو ةيبرتلا ةرازو ةباثمب دعت يتلاو فراعملا

 ."”تيوكلا يف سيردتلل نيطسلف

 .نيرشعلا نرقلا
 قبسألا فاقوألا ريزو ّمض تيوكلا نم دفو تاينيتسلا يف نيطسلف رازو

 تيوكلا تمهاس ثيح «ةرخصلا ةبق دجسم حاتتفال كلذو «راسحلا دلاخ ديسلا

 روضحلا تيوكلا ىلإ ةيمسر ةوعد هيجوت مت ميمرتلا نم ءاهتنالا نيحو ؛هميمرت يف
 -سملا حاتتفا لمح . دحبسملا ماسلا |ف

 .م 194757 ماع ةيتيوكلا سرادملا بالط نم ددع نيطسلف رازو

 يف لوقي ثيح ءاهراز هنأ نييدلا فيطللا دبع رعاشلا ةديصق نم ودبيو

 اهاشنم خبرات نع قطنت داكت ةرماع راثآلاب يهو اهعرز دق

 ىدامج نم ىلوألا ةنسلا سماخلاو عبارلا ناددعلا يمالسإلا داشرإلا ةيعمجل ةعباتلا داشرإلا ةلجم )١(
 .105 ص ءم ١46 4 ه179/7" ىلوألا

 .م1 ٠١7/77/55 مجن سيح .د عم ةلباقم (1)



 ىلإ اهتالحرو ةيتيوكلا ةيوجلا طوطخلا م ١1578 ماع نيطسلف 2
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 قبسألا فاقوألا ريزو راسجلا دلاخ ديسلاو يرونلا هللادبع خيشلا ماق دقو

 كلذوم١ 535 ماع نيطسلفو ىصقألا دجسملا ةرايزب سرافلا باهولا دبع خيشلاو

 ملاسلا حابص خيشلا نيطسلف راز امك «(١)سدقلا يب يمالسإلا رمتؤملا روضحل

 اهرازوءىصقألا دجسملا يف ىلصو - هللا همحر - قبسألا تيوكلا مكاح حابصلا

 .هللا همحر - حابصلا رباجلا هللادبع خيشلا اضيأ

 وز لسا 0 وادا ول ا او عل والو ٠٠ شدو تاتو ني ا ا
 عبطلا وقح 5” ص هتافلؤ هو هتان يررنلا هللادبع خيشلا رظناو 1 8 ص ١ ج يدلب نم نوتسحم ()

 2 5 5 ١ - 0 ة 5 2. ىلا 3 :؛ 8 5 2 5 َّط : عا 2 57 0

 ١. 1 ص :«ىروتلا للادبع
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 تل ل ءاسيف

5-9 

 ةرغسعلا 3م داس ىف لصم حابصلا لاسلا حابص خيشلا

37 



 م يف رباجلا هللادبع خيشلا

 : تييوكلا يف نوينيطسلف - اعبار

 علطم ذنم نيطسلف ءانبأ ةفاضتسا يف زرابو ريبك رود تيوكلا ةلودل ناك

 ةصاخ نيرشعلا نرقلا لاوط نيطسلف ءانبأ لابقتسا يف ترمتساو ؛نيرشعلا نرقلا

 برح دعب كلذو ال تضرعت يتلا بورخلا رثإ مهدالب ةرداغمل اورطضا نيذلا
 مهدلب يف ةماقإلا بيطب نوعتمتي نيطسلف ءانبأ لاز الو م1477 برحو م4

 .نالا ىتح تيوكلا يناثلا

 يتفم ينيسحلا نيمأ دمحم خب *لا نيطسلف ءانبأ نم تيوكلا راز نم لئاوأ نمو
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 ءما15 ماع يف ةيناث تيوكلا راز مث "مع 0١ ماع تيوكلا راز يذلا سدقلا

 تناكو «هبراقأ دحأ وهو ينيسحلا لامج ذاتسألا هعم ناكو «جحلا ىلإ هقيرط يف وهو

 ءاشاب ةبولع دمحم ًاضيآ هترايز ءانثأ هعم ناكو «تيوكلا ءانبأ نم ةوعدب ةرايزلا

 لثمت يتلا فراعملا ةرادإ هيلإ تبلط تيوكلل هترايز ءانثأ ينو "' يدورابلا يركفو

 سيردتلل نيطسلف ءانبأ نم نيسردملا نم ةثعب لاسرإ ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو كاذنآ

 دمحأ دمحم ذاتسألا مه ؛م19175 ماع نيسردم ةعبرأ لاسرإ متو .تيوكلا يف

 سيمحخ.د و «ديدح نيسح رباج ذاتسألاو «ءنيدلا باهش دمحأ ذاتسألاو «يبرغملا

 :هعم ةلباقم يف لوقيف تيوكلا ىلإ هروضح ةصق مجن سيمخ .د ركذيو «"'مجن

 ثيح «لولغز خيشلا باتك يف تملعتو :م1971١ ماع سدقلا يف تدلو"

 ابلاط تنكو «كاذنآ اريغص تنكو «ميركلا نآرقلا يرصم خيش هيف سردي ناك
 ؛يبيصن نم ةزئاجلا تناكو ءاملعو اقلخ بلاط لضفأل ةزئاج ميدقت مت دقو ءادهتجم

 فراعملا ةضور ةيلك يف تسرد مث ؛يونرصلا زيزعلا دبع خيشلا يلإ اهمدق دقو

 لك يف لوألا تنكو «يوناثلا ىلإ يئادتبالا فص نم فيرشلا مرحلا برق ةينطولا

 ينحشر رهشب م971١ ماع يجرخت دعبو «ةباتكلاو مسرلا ىلإ الايم تنكو «ةنس

 ناك دقو سدقلا يتفم ينيسحلا نيمأ دمحم جاحلا مع نبا ينيسحلا فيطللا دبع

 ىلإ نيسردم لاسرإ حابصلا رباحلا هللا دبع خيشلا هنم بلط ثيح «ةيلكلل اًريدم
 .تيوكلا

 لعألا سلجملا ىلإ يباهذ بلطو «تيبلا يف ينيسحلا فيطللا دبع ينرازف

 ١7 ص هركب وبأ قيفوت ؛جيلخلا ةمزأو م1440 - 5
 . ١١ص ةيسايسلا تاييظنتلاو تاعمجتلا ةأشن لوح ةيلوأ حمالم (1)
 ١. ج ١177 ص باهشلا فسوي - تيوكلا خيرات يف لاجر ()
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 نيمأ دمحم جاحلا تلباقف «يلبقتسمب قلعتت ةلأسمل ينيسحلا نيمأ دمحم جاحلا ةلباقل

 سيردتلل تيوكلا ىلإ باهذلا ينم بلطو «يدلاو لثم هنإ يل لاقو «ينيسحلا

 تيوكلا ىلإ باهذلا تررق دقو ... رمألا يف ركفتل عوبسأ ةدم كلو: يل لاقو اهيف

 دادغب ىلإ قشمد نم اريبك اصاب انبكر مث «ةرايسلاب ماشلا ىلإ سدقلا نم انجرخو

 ىلإ مث ريبزلا ىلإ تهجتا ةرايس ةرصبلا يف انبكر مث راطقب ةرصبلا ىلإ دادغب نمو

 .يدلبو يلهأ ةرايزل نيطسلف ىلإ فيصلا يف رفاسأ تنكو «تيوكلا
 ميلعتلا ةرادإ يف تحشر مث ءرصم نم ةيميلعت ةثعب ترضح م1947 ماع ىفو

 تاونس عبرأ رصم يف ةيكيرمألا ةعماجلا يف تسردف رصم يف يتسارد لاكإل

 ينم اوبلطو نيطسلف ىلإ تعجر اهدعب « تيوكلا ىلإ تعجر مث ةيبرت صصخت
 ماع يفو «نيتنس ةيبرتلا ةرازو يفو تاونس ثالث سدقلا ةيدلب يف تلمعو لمعلا

 رايتخال نيسح زيزعلا دبع ديسلا اهنيب نم ناك تيوكلا نم ةثعب ترضح 65

 تيوكلا يف سيردتلل نيسردملا نيب نم يرايتخا متو نيطسلف نم نيسردم

 .ايروس ربع ارب تيوكلا ىلإ ترفاسف

 ةيمالسإلا نوئشلاو فاقوألا ريزو راسجلا دلاخخ ديسلا حرتقا ١5717 ماع يفو

 ريتسجاملا ىلع تلصح مث ,م195717 ماع اهيلع تلصحو ةيتيوكلا ةيسنجلا يئاطعإ

 ةدحتملا تايالولا نم ١186 ماع يف سفنلا ملعو ةيبرتلا يف ةاروتكدلاو «ةيبرتلا يف

 .؛!ةةيكيرمألا

 نابعش ١0 يف تيوكلا ىلإ نيطسلف نم تلسرأ يتلا ةثعبلا تلصو دقو

 هذه لابقتسال تيوكلا ءانبأ جرخو "0619477 ريمفون ٠١ قفاوملا ه 06

 ركسعلا دهف رعاشلا دشنأو ءلوصولا ةمالسب مهوؤنهو ءارهجلا ةقطنم يف ةثعبلا

 مآ“ ١١/1 ر/أ ف يف هللا همحر يفوت دقو م٠ 14/0/14 يف مجن سيفا د عم ةلباشم )١(

 .١ج ١١ص باهش مساج حلاص - :نامز مايأ جيلخلاو تيوكلا يف ميلعتلا خب برات (؟)
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 :لاقف اهاوحأو نيطسلف نع الئاسو مهب ابحرم ةديصق

 "7ناحيرلاو كسملا فرعب يرزت ةيحت ماركلا ةذتاسألا اويح

 يلاهأو ءانبأ نوثدحي نوسردلملا أدب ةيميلعتلا ةثعبلا هذه ترضح اهننيحو

 ناك يتلاو نيطسلف ىلإ تيوكلا ءانبأ اهلسرأ يتلا ةميركلا تاعربتلا نع تيوكلا

 ."”نيطسلف يف نيلضانملا رزأ دش يف رثألا غلبأ اه

 نيطسلف عضو حيضوت يف ربكألا رثألاو رودلا ةيميلعتلا ةثعبلا هذه ناك اك

 دقف ءاهترصانمو اهمعدل تيوكلا ءانبأ سامح يف رثألا غلبأ هل ناك امم ؛كاذنآ

 بالطلا نم تاعربتلا عمج يف تمهسأ امك سامحلا حور ثب يف ةثعبلا هذه تمهسأ

 تيوكلا يف تاعربتلا عمجب ةصتخملا ةنجللا ىلإ اهليوحتو يلاهألاو نيسردملاو

 نينيطسلفلا راوثلا نم نانثا تيوكلا ىلإ مدق م1475 ماع فو «"”ه1977 ماع

 ةلئاع ناويد ىلإ نيهجوتم تيوكلا اولخدو «ءنيطسلف يف زيلجنإلا نم نيبراهلا
 ملعي الثل يتيوكلا يبعشلا سابللا امهوسيلأو امهومركأو امهوفاضتساف «ىبيفنلا

 .'كاذنا ةيناطيربلا ةياللا تحت تيوكلا تناك ثيح ءزيلجنإلا امههنع

 ىلعألا سلجملا لإ تيوكلا تبلط م9178١/1974 ىيباردلا ماعلا يفو

 ةدوع ةيفص ةسردملا نم لك رضحف تيوكلا تانب ميلعتل ةيميلعت ةثعب نيطسلفب

 ةئلاثلا مهتخأ ترضح ماع دعبو «؛ةدوع ىسيع ةدوع |هقيقشو ةدوع ةقيفرو

 .*تيوكلا يف ميلعتلل ةدوع ةنيكس

 . 11784 ص قباسلا عجرملا(١)

 ١97. ص قباسلا عجرملا (؟)
 7٠٠7. /7/7 4 يف مجن سيخ .د عم ةلياقم (1)
 ١8/ 5/ 75١٠١. يف يسيفنلا نسحملا دبع دهف ديسلا عم ةلباقم (5)
 .10- 55ص باهش مساج حلاص «نامز مايأ جيلخلاو تيوكلا يف ميلعتلا خيرات (5)

 ءج1



 يتلا نيينيطسلفلا نيسردملا نم ةيناثلا ةثعبلا ماعلا اذه يف ترضح اك

 ٍلهردلا يكزو مجن دمحم دومحمو حلاصلا فيطللا دبع «ةذتاسألا نم تنوكت

 . يناجردلا رمعو

 ماع تيوكلا يف ميلعتلل نيطسلف ءانبأ نم ةعبارلا ةثعبلا ترضحو
 هوخأو ديع ميهاربإو شوغ وبأ نايلس اهئاضعأ نم ناكو .م١1918*749

 .ديع دلاخ

 .نيطسلف ىلإ ةينيطسلفلا تاثعبلا ترداغ م1457 ماع يفو

 مهترطضا نمم نيطسلف ءانبأ نم ددع تيوكلا ىلإ مدق م ماع يف و

 ددع غلب دقو 1 /١95 ماع يف برحلا دعب نيطسلف نم جورخلا ىلإ فورظلا

 ًاسردم نيرشعو ةعبرأ براقي ام م444١ ماع تيوكلا يف نيينيطسلفلا نيسردلملا

 .'7ةتاسردم عبرأو

 ةلودب فراعملا ةرئاد نم نيسح زيزعلا دبع ديسلا هجنا ما06 ماع فو

 سيردتلل نيطسلف ءانبأ نم نيسردملا نم ةعومجم راضحإل نيطسلف ىلإ تيوكلا

 رثإ اهيف ةماقإلل تيوكلا ةلود ىلإ نيطسلف ءانبأ نم ريثك أحل م971١ ماع يفو

 م1951١/ ماع يفف ؟؛تيوكلا ىلع نيطسلف ءانبأ قفدت رمتساو ما951/ ماع برح

 .'"'”تيوكلا ةلود ناكس نم // نولكشي نيطسلف ءانبأ حبصأ

 لداعي ام يأ ؛ةمسن فلأ 7١4,117" " م141/8 ماع يف مهددع غلب اك

 .م17١١1 «ندرألا ؛نامع .قورشلا راد ء١١١ ص نيبجلا وبأ يريخ ؛تيوكلاو نيطسلف يف يتايح ةصق )١(
 تاعوبطملا ةكرش «دياز دومحم ةمحرت . 53١ ص 54 ص ردنكسا ناورم - تيوكلا قوف عويغ (؟)

 .رشنلاو عيزوتلل
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 فصن نم برقي ام غلب ىتح مهددع دادزاو ؛«تيوكلا ةلود ناكس نم 45

 وزغ رثإو ,م٠49١ ماع تيوكلا ةلود ضرأ ىلع نوشيعي اوناك ينيطسلف نويلم

 ينيطسلف فلأ 17١,٠٠٠ رداغ«م ١144٠ /8/7 يف تيوكلا ةلودل يقارعلا ماظنلا

 ىلإو ةيبروألا لودلا ىلإو يبرعلا جيلخلا لود ىلإ مهنم ريبك ددع هجتا ايك «ندرألا ىلإ

 47,٠٠٠ نم براقي ام تيوكلا يف مهددع غلب ىتح ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 ةايحلا ريفوتل نوعيطتسي ام لك ابعشو ةموكح تيوكلا ءانبأ مّدق دقو
 ترفو دقو «مهدالب ةرداغمل فورظلا مهترطضا نيذلا نيطسلف ءانبأل ةميركلا

 امك «نيطسلف ءانبأل ةبسانملا فئاظولاو ةيحصلاو ةيميلعتلا ةياعرلا تيوكلا ةلود

 نيطسلف ءانبأ نم ديدعلل ةيميلعت تاثعب ريفوت يف ابعشو ةموكح تيوكلا تمهاس
 ةيبرتلا ةرازو ةقفن ىلع كلذو ؛ةيكيرمألاو ةيبروألاو ةيبرعلا تاعماجلا يف ةساردلل

 تايعمجو ةيريخلا ناجللا لالخ نم وأ دهعلا يلو ومس ناويد وأ يريمألا ناويدلا وأ

 ؛تيوكلا ءانبأ نم نينسحملاو ةمكاحلا ةرسألا ءانبأ نم ددعو ماعلا عفنلا

 : اهنم ؟؛نيطسلف ةيضق معدل اهالخ نم لمعلل طباورو تايعمجو

 ةعومجم دي ىلع م408١ ماع تيوكلا ةلود يف حتف ةكرح سيسأت ةركف تأشن

 . تيوكلا ةلود ةموكح نم يمسر معدب تيوكلا يف نيطسلف ءانبأ نم

 ىلإ لقتنا مث م1975 ماع اهسيسأت ذنم تيوكلا يف حتف ةكرح رقم ناكو



 يذغملا ناك دقو .2”ةينيطسلفلا يضارألا نم ابيرق نوكيل م471١ ماع ندرألا

 يف تيوكلا عرف رمتساو «تيوكلا عرف وه حتف ةكرحح سيئرلا بتكملل سيئرلا
 . تيوكلا ةلودل يقارعلا وزغلا ببسب م194١ ماع ربوتكأ يف قلغأ نأ ىلإ هلمع

 : ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم

 يف دقعنملا لوألا يبرعلا ةمقلا رمتؤم هيجوت لالخ نم ةمظنملا تسسأت

 تحتتفا يتلا ةيبرعلا لودلا لوأ تيوكلا تناكو م1475 ماع ةرهاقلا

 يذلا ىنبملاب تعربتو «تيوكلا يف اهل ابتكم ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنل

 نوكيل ذيدج ىنيمب ةموكدلا تعربت ما 91/١ ماع يفو ؛ةمظنملل أرقم لختا
 ةفلتخملا ةطشنألا تلمشو اهتاطاشن تعستا نأ دعب كلذو ؛ةمظنملل أرقم
 ةدعاق لثمت تاداحنالا هذه تناك ثيح «ةينيطسلفلا ةيبعشلا تاداحتالل

 : اهنم ناكو ؛«ةيبعش تاسسؤمك ريرحتلا ةمظنم

 ؛نييقوقحلا داحتاو ؛لارعلا داحتاو «نيينيطسلفلا نييفحصلاو باتكلا داحتا

 داحتاو ؛نيملعملا داحتاو «ةيبطلا نهملا و ءابطألا داحتاو «ةينيطسلفلا ةأرملا داحتاو

 «.نيينيطسلفلا نيجرخلا داحتاو .نيطسلف باللط داحتاو ؛نيينيطسلفلا نينانفلا
 ماع

 يف تناك ثيح «ينيطسلفلا بابشلا ةياعرل ةضايرلل ىلعألا سلجملاو

 ةزغ يدانو حفر يدانو كومريلا يدان لثم ءنيطسلف ءانبأل ةيدنأ تيوكلا

 ةينيطسلفلا تاداحتالا هذه نيب طباورلا قمع ىلإ ارظنو ءسدقلا يدانو

 ةماقإ يف ةكراشملا تمتو «تاداحتالا هذه نيب ءاخإلا مت ةيتيوكلا تاداحتالاو

 .ةيتيوكلا تاداحتالا راقم يف ةطشنألا

 )١( خيراتب يبنلا دبع شيورد / ذاتسألا عم هلباقم ١؟/17/ 7٠١1.
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 نيينيطسلفلا بتاور نم /7“ عاطقتساب تيوكلا ةلود ةموكح تماق اك

 ءانبأ نم نيلماعلا نم /7و «م141/ا/ ماع يف /5 ىلإ تديز مث ؛ةمظنملل

 .(ريرحتلا ةبيرض ) تاعاطقتسالا هذه تيمسو «يلهألا عاطقلا يف نيطسلف

 : ءادهشلاو ىرسألا ةسسؤم

 ةمظنم ىنبم لخاد اهرقم ناكو «م976١ ماع ةسسؤملا هذه تئشنأ

 .ةيرباحلا ىلإ ١418٠ ماع اهرقم لقتنا مث «يلوح يف ةينيطسلفلا ريرحتلا

 ةزهجألاو ةيبطلا داوملاو «تيوكلا ءانبأ تاعربت لبقتست ةسسؤملا تناكو

 ةينيطسلفلاو ةيتيوكلا ةيراجتلا تاكرشلل ناك اك .تيوكلا ةلود ةموكح نم
 .اهتينازيم معد يف رود

 :ينيطسلفلا رمحألا لالهلا

 تيوكلا يف ينيطسلفلا رمحألا لالهلل بتكم لوأ سيسأت مت
 رمحألا لالملا سيسأتل ةكرابم دوهج تيوكلا ءانبأل ناكو ,م5748١ماع

 . نانبل مث ايروسو ندرألا يف هل عورف تسسأت مث «ينيطسلفلا

 تادعاسمو ةيبط ةياعر نم ةمزاللا تامدخلا ميدقت يه هسيسأت ةركف تناكو

 افلا ىحرجلا لابقتساو ةينيطسلفلا تاوقلل ةيجالع
 . تيوكلا ةلودب ةحصلا ةرازو عم

 : ةينيطسلفلا يضارألا يف لفطلاو ةأرملا ةنجل

 فارشإلاو اهترادإ تلوتو ؛م4/17١ ماع تيوكلا يف ةنجللا هذه تسسأت

 .''”ةيتيوكلا ةيريخلا تايعمجلاو ناجللا اهيلع

 نواعتلاب مهجالعو نييئي

 .87ص ءقباسلا ردصملا )١(



 : تيوكلا ةلودب ةينيطسلفلا تارايتلاو تامظنملا

 ةلظم تحت كلذو «تيوكلا ةلود لخاد ةينيطسلفلا تامظنملا نم ريثك تلمع

 اهنم ناكو ءاهجحاربو اهتطشنأ اهيف رشابت راقم ال ناكو «ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم

 ةيطارقميدلا ةيبعشلا ةهبحلاو ؛(ةماعلا ةدايقلا) نيطسلف ريرحتل ةيبعشلا ةهبجلا

 ربع تيوكلا يف ليثمت ةينيطسلفلا لئاصفلا ضعبل ناك ابك ءنيطسلف ريرحتل

 ؛ةيبرعلا ريرحتلا ةهبجو يبعشلا لاضنلا ةهبجك «لئاصفلا كلت ءاسؤر براقأ

 «تيوكلا لخاد جم اريو ةطشنإ ةييطسلقلا ةاكزلا ناخخو ةيرخلا تاظمملل ناكر

 ةلماعلا ةيريخلا تايعمجلاو ةاكزلا ناجل معدل تاعربتلا عمج اههالخ نم تعاطتسا

 .'”نيطسلف لخاد

 : تيوكلا ةلودب ةينيطسلفلا ةيتيوكلا ةيراحتلا تاكرشلا

 تيوكلا ةلود يف نيميقملا نيطسلف ءانبأ نم ددع عم تيوكلا ءانبأ سسأ

 لالخ نم ةينيطسلفلا ةيضقلا معدل اهحابرأ صيصخت مت ةيراجت تاكرش

 .تيوكلا لخاد ةلماعلا ةيئيطسلفلا تامظنملاو تايعمجلا

 : تيوكلا لخاد ةلماعلا ةيئيطسلفلا ةيريخلا تايعمجلاو ةاكزلا ناحل

 لخاد تاعربتلا عمجب نيطسلفب ةيريخلا تايعمجلاو ةاكزلا ناحل تماق

 تال اعلا يلا ديبصتو يا وبدلا هل يرون
 عمجملا ا اعرتتلا 57 تسيبقأ يتلا عيراشملا نمو «تيوكلا ةلود ةياعر

 )١( «ىناثلا ءزجلا :تيركلا يف ةفاقثلا ص١8 /7.
  0ديسلا عم لبعو تيروكلا يف اورقتسا نيذلا نيطسلف ءانبأ دحأ هللا هير ريبج ىزوف ذاتسألا عم ةلباقم

 خيرات ءعوطملا باهولا دبع ىلع ةكرشب هبتكم يف هللا همحري عوطملا لعلا هللادبع ١6/ //ا/ ٠٠٠١1١

 - كلق -



 تيوكلا يف نيميقملا نيطسلف ءانبأ نم ددع طشن امك «ةزغ عاطق يف يمالسإلا

 بالطل ناك دقلو «ةيتيوكلا ةيريخلا تاسسؤملا عم قيسنتلاب تاعربتلا عمج ىلإ
 نواعتلاو قيسنتلا يف رود تيوكلا ةعماج يف نيطسلف ةبلطل ةيمالسإلا ةطبارلا

 تارمتؤملا ةماقإو نيطسلف ةيضقب فيرعتلل تيوكلا ةعماج ةبلط داحتا عم

 نيطشانلاو ةمئألاو ءابطخلل ناك اك :نيطسلف ةيضق ةرصن لجأ نم تاودنلاو

 رودلا تيوكلا يف نيميقملا نيطسلف ءانبأ نم يريخلاو يمالسإلا لمعلا يف
 ةيريخلا قيدانصلا ءاشنإو نيطسلف ةيضق معدل ةيريخلا ناجللا ءاشنإ يف ريبكلا
 لود يفو نيطسلف يف نيميقملا يلاهألا معدل تاينيتسلا ذنم تاعربتلا عمجت يتلا

 ةدعاسم اهتركف تناكو تاينيعبسلا يف نامثعلا ةاكز ةنحل تسسأت دقو ءرجهملا

 هذه بحاص ناكو «نيطسلف ةيضقل معدلا ميدقتو تيوكلا لخاد نيجاتحملا

 تناقل «ةايلغلا الك اب تسال الا يجياوبا نيتخ عياش ركل

 ا 0 اخ ا واب يح ا

 ةئيهلا يف ةيريخلا نيطسلف ةنحجل تسسأت تاينينامثلا يفو ءنيطسلف تلمس

 عيراشملا ذيفنتل دوهحلا ديحوتو قيسنتلا رودب موقتل ةيملاعلا ةيمالسإلا ةيريخلا

 .نيطسلف بعشو ءانبأل تادعاسملا ميدقتو ةيريخلا
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 تيوكلا لخاد تاعربتلا عسجت يتلا ةينيطسلفلا ةاكزلا ناحل نم

 نيتج فاقوأ ريدم ديز وبأ داؤف مع 1

 يف دجسم مامإ يحاشولا حالف خيشلا .؟

 مدسملا صقر اقألا ياس نينأ د3
 نايثعلا ةاكز ةنحل نم قزري دمحم فيطللادبع .؟
 1 تيوكلا يف عمجملل بودنم

 يعميمتلا بجر وبأ يركش خيشلا ةنجللا سيئر. ١ ] ةيمالسالا ةيريخلا ةيعمجلا ظ

 تيوكلا يف اهيودنم نوهدملا ىيسيع نسح .؟ ماتيألل ليلخلا تيب - ليلخلا |

 عمجملا ريدم ينيزملا ناييلس قداص ١. يمالسإلا حالصإلا عمجم

 ةيعاجعشلا - ةرغ

 ةيعمجلا سيئر ينيزملا قداص نيدلا رصن ١. نينسملا ةياعرل ءافولا ةيعمج

 ةعماجلا سيئر رقص دمحأ دمحم .د.١ ةزغ - ةيمالسإلا ةعماجلا

 يريعجلا قداص لابك بيجن دمحم سيئرلا | ليلخلا تاقدصو ةاكز ةنجل

 ةزغ يف ةيمالس لا ةيعمجلا



 : ةينيطسلفلا تاميخملا معدل ةكرتشملا ةنجللا

 ةنجل تيوكلا ةلود يف ةينيطسلفلا تامظنملا عم نواعتلاب تيوكلا ءانبأ سسأ

 عفنلا تايعمج عم نواعتلاب كلذو ؛نانيل يف ةينيطسلفلا تاييخملا معدل هك رتسم

 ةيريخلا قاوسألا تمهسأ دقو . ةينيطسلفلا ةأرملل مان. داحتالاو ةيتيوكلا ماعلا

 عمجت يتلا ةينيطسلفلا لئاصفلاو تارايتلا وأ تامذنملا وأ ةيتيوكلا ةيريخلا

 ةمداق تاعبط يف اهقيثوت نم نكمتأ نأ وجرأو ءاهرصح نم نككمتأ مل «تاعربتلا

 .ىلاعت هللا نذإب
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0 ' 

 « انك د ةييكل ءابتلا ةلكر ريديوةداحصلا ىف نيلوؤسلا ةوخال
 نع نالمالا ىف هللا نذاب ىلع ف تحمل روت اسس ةوخا

 ظ 00 اد ىلاصت هنوعبو نلعلو . ٠
 ظ ياو دسلا مالا لتس كلو 117١ ايو م! تاق

 « اذجنإ

0 1 

 لو

 ولطلا

 ١/ حالصالا ةيعمج
 لا ةيفاقثلا
 ع

 اننف
1 

1 ١ 
. 1 #0 
1 8 

1 

0 
 ط :' يف

 يشي ا
 ينطولا هيوكلا كليو « 11+ |با198/. , باس نسمح قر يسيرلا كر

 1.1١1]10,41., باسح مقر تحت
 جاوا ءادن يبت تبه ىلا ملسملا متل يسجل اهردتو اهركش مدت نا

اهجنال ةبولطلا ةكراسشمللمدقتي# نم لكل الم شا م
 ةسبملا هذه ز

 , ةبقانمتالاوةيموتلا اناياضق ةيدخل اميدج هلل انتنو
 تان

 0 .نيطسلف ةيضقب ةقلعتلا ةطشنألا لوح ةيتيوكلا ةفاحصلا يف نالعإ
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 تيوكلا يف نيطسلف ءانبأ تارادصإ
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 يناثلا لصفلا

 نيطسلفل يتيوكلا يمسرلا معدلا
 امن

 .يسايسلا معدلا:الوأ

 .يداملا عدلا :ايناث

 .يمالعالام عدلا ؛اتلاث

 .يركسعلا مع دلا :اعبار



 1 ١ ب ومحو



 يناثلا لصفلا

 ذل يتيوكلا يمسرلا معدلا

 : ةمدقم

 يه اهترصانمو اهمعد يف تيوكلا ةلود ةموكح تمهاس يتلا اياضقلا زربأ نم

 معدلا اهل ترفوو «ةيلاملا تادعاسملا نم ريثكلا اه تمدق ثيح «نيطسلف ةيضق

 امل ءاهتناعإل اهترصانمو اهمعدل هميدقت نكمي ام تمدقو «يمالعإلاو يسايسلا

 دجسملا اهيفو ءايبنألا ضرأ يهف ءيمالسإلاو يبرعلا نييوتسملا ىلع ةيمهأ نم اهن
 .ناكم لك يف نيملسملا ةدئفأ طحم وه يذلا كرابملا ىصقألا

 نيطسلف ةيضق ةرصنل اريبك ايباجيإ العافت تيوكلا ةلود ةموكح تدبأ دقلو
 م1911/ ماع روفلب دعو دعب كلذو «نيرشعلا نرقلا علطم يف ترهظ نأ ذنم

 ىربكلا لودلا معدو اهيف يضارألا ءارشو نيطسلف ىلإ دوهيلا ةرجه نم هعبت امو

 ةروث اهنم ناك تاروث ةدعب مايقلل نيطسلف ءانبأ اعد امم .نيطسلف لالتحال دوهيلل
 رثأت دقلو م975١ ماع لماشلا بارضإلا مث ,م١147 ماع ىسوم يبنلا مسوم

 رمتؤملا داقعنا نم اهعبت امو :م1974١ ماع قاربلا طئاح ةثداحب يمالسإلا ملاعلا

 ملاعلا ءانبأ نم ددع هرضح يذلاو «م١197 ماع سدقلا يف لوألا يمالسإلا

 ةيئاطيربلا ةسايسلا راكتتساو :قاربلا نع عافدلا ىلع نيدكؤم يمالسإلاو يبرعلا
 امو ؛دوهيلل ايموق ادلب اهلعجو نيطسلف لالتحال ةيمارلا ةيملاعلا ةينويهصلا معد يف

 تأدب ثادحألا كلت دعبف ؛م ١9757 ماع نيطسلف يف ىربكلا ةروثلا مايق نم هعبت

 ةموكحو نيرشعلا نرقلا علطم ذنمو ؛ةيلودلا ةحاسلا ىلع رهظت نيطسلف ةلكشم



 ترثأت دقف «كلمت ام لكب اهترصانمو نيطسلف ةيضق معد لجأ نم لمعت تيوكلا

 ءانبأ نم ددع ناك ثيح «ةيبرعلا ةفاحصلا لالخ نم رابخألا هتلقانت اب تيوكلا

 دبع خيشلاك ةيبرعلا فحصلا ضعبل نيررحمو نيلسارمك نولمعي تيوكلا

 رصم يف ناردصت نيتللا ىروشلاو رانملا ةلجمل اررحم لمع يذلا «ديشرلا زيزعلا

 السارم لمع يذلا يعانقلا ىسيع نب فسوي خيشلاو «2ةيدادغبلا نيقيلا ةلجمو
 دقو «حتفلا ةلجم اهنم تقولا كلذ يف ةرداصلا ةيبرعلا تالجملا نم ددعل اررحمو

 فحصلا كلت لالخ نم اهتاروطتو نيطسلف ةيضق نوعباتي تيوكلا ءانبأ ناك

 يف اكرتشا دلاخلا قازرلا دبعو ديز ناموحرملاف ءاهيف كرتشي مهضعب ناك يتلا

 ريثكلا هيف عمتجي ةليل لك امهلحم ناكو :م14107١-ه1707 ةئس رانملاو ديؤملا ةلحم

 .""ئراقو عمتسم نيب ام

 نم ددع يف م417١ ماع تسسأت يتلا ةيتيوكلا ةيريخلا ةيعمجلا تكرتشا اك

 ."”ةيعمجلا يف أرقتل ةرصبلا فحص

 مطقملا يتديرج يف م1977 ماع تسسأت يتلا ةيلهألا ةبتكملا تكرتشاو

 .؟ةيقشمدلا سبتقملاو «نيتيرهاقلا مارهألاو

 ربع نيطسلف رابخأل ةقيقد ةعباتم نم تيوكلا ءانبأل ناك ام ىلإ ةفاضإلابو

 يمالسإلا ملاعلا لود نم ءاملع ةرايزل ناك ؛يبرعلا ملاعلا يف تالجملاو فحصلا

 ؛ثادحأ نم اهتحاس يف يرجي امو نيطسلف ةيضق حرش يفزرابلا رودلا تيوكلا ةلودل

 ١. ١7ص يجحلا بوقعي :ةةمايع عرس ديظرلا يملا ديم كيعلا (1)

 .17 ص يرونلا هللادبع خيشلا .تيوكلا يف ميلعتلا ةصق (1)

 عباطم ١١ص بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا رادصإ - اماع نيسمخ يف ةيزكرملا ةبتكملا) (9)
 .(ماقخك تيوكلا ةلود - سبقلا

 . 1 ملص قباسلا عجرملا (4)
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 «ةيرصملا رانملا ةلجم بحاص اضر ديشر دمحم خيشلا م417١ ماع تيوكلا راز دقف

 خيشلا اهرازو «ريبزلا يف ةاجنلا سرادم سيئر يطيقنشلا دمحم خيشلا اهراز اك

 اضيأ اهرازو «"001475 ماعو'”ه١471١ ماع سدقلا يتفم ينيسحلا نيمأ دمحم

 ؛مهريغو "ه0147”و ١9474 يماع يبلاعثلا زيزعلا دبع يسنوتلا حلصملاو خيشلا

 .تيوكلا ءانبأل نيطسلف ةيضق حرش يف رود ءالجألا ءاملعلا ءالؤهل ناك ثيح

 نيطسلف تالاجر عم ةديطو ةقالع تيوكلا راجتو تالاجر نم ددعل ناك ايك

 ةقالع فيس لآ ىلع نب نالمش يتيوكلا نسحملل ناك دقف ءاهئالعو اهراجتو

 ىلإ تيوكلا ءانبأ اعد يذلا «ينيسحلا نيمأ دمحم خيشلا سدقلا يتفم عم ةديطو

 /ديسلا ىلإ اهثعب ةلاسر لالخ نم اهتأشن ةيادب ذنم نيطسلف ةيضق معدو ةدناسم

 .!!فيس لآ ىلع نب نالمش

 دقلو ءنيطسلف ةيضق معد يف ريبك لكشب مهست تيوكلا ةلود تلاز امو

 ةيضقل تيوكلا هتمدق امع تيوكلا ةلود يف نيميقملا نيطسلف ءانبأ نم ديدعلا ريع

 نع ركب وبأ قيفوت /ديسلا يمالعإلاو يفحصلا وهو مهدحأ لوقي «نيطسلف

 ملدا را خيراتب اترشن نيتلاقم يف نيطسلف هاجت تيوكلا ةلود رود

 :ةيتيوكلا ماعلا يأرلا ةديرج يف م 8/19/١١٠و

 ناك هنكلو .فالآلا تارشع مضي ينيطسلف عمجت كانه ناك تيوكلا يف"

 ..ةريغصلا ةلودلا ىلإ اودفو نيذلا نيلضانملاو نيزيمتملاو نيلهؤملاو نيفقثملاب جعي

 تاينيتسلا علاطم عمو «ةيسايسلا مهتاطاشن ةيمنتل صرفلا لك تيوكلا يناودجوو

 ." 4ص نالمشلا قوزرم فيس ؛تيوكلا خيرات نه )١(

 .8. ص سريدملا حالف .د ةيسايسلا تاريظنتلاو تاعمجتتلا ةأشن لوح ةيلوآ حمالم (؟)

 .17 ١ص :يطشلا فسوي دلاخ .د فيلأت فيس لآ يلع نب نالمش اهسسؤمو ماتيألل ةداعسلا ةسردم (*)
 .17ص قباسلا عجرملا (4)
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 لبق كانهو انه ةرثانتم ةريغص ةينيطسلف تاييظنت ةرشع نم رثكأ تيوكلا يف ناك

 تاميظنتلا نم أيأ نأ يملع بسحب دحأ لجسي ملو «ةريبك تاريظنت يف دحوتت نأ
 تاقياضم دجو "رأثلا بابش"و "ةدوعلا لاطبأ" ىتحو نيطسلف ريرحت ةهبج نم
 .يبرعلا قرشملا نادلب يف عضولا هيلع ناك امل افالخ «ةيتيوكلا ةموكحملا نم

 تيوكلا تناكو «ينيطسلف ينطو سلجم لوأ دع م474١ ماع يف" :لوقيو

 تاباختنا ءارجإب نيينيطسلفلل حمس يذلا دعب اميف رطق هتلت ءديحولا يبرعلا دلبلا

 . ينيطسلفلا ينطولا سلجملا يف هيلثمم رايتخال ةرشابم ريغ

 «ةينيطسلفلا ةضراعملا لئاصف دض عمقلا سرامت ىل ةيتيوكلا ةموكحلا" :عباتيو

 اهفقاوم مغر راهنلا حضو يف تاعربتلا عمجتو ينلع لكشب اهتانايب ردصت تناكو

 ىوق ضعب عم ةصاخلا اهتاقالع مغرو ينيطسلفلا راطإلا زواجتت يتلا ةيسايسلا
 ."ةضراغملا

 ايباجيإ ادادعتسا ماودلا ىلع ىقلت ةمظنملا ةدايقل ةفاك بلاطملا تناك دقل"

 نيلماعلا ىلع ريرحتلا ةبيرض ضرفل ركبم تقو يف تعد نيح ذإ ؛تيوكلا نم
 .روفلا ىلع بلطلا اذهل ةيتيوكلا ةموكحلا تباجتسا ةيبرعلا لودلا يف نييتيطسلفلا

 ؛تاسسؤملاو تارازولا يف نيينيطسلفلا نيلماعلا لك ىلع ةبيرضلا هذه ضرف متو

 ."كلذب حمسي ال يتيوكلا نوناقلا نأ مغر

 بلطم يتيوكلا ءارزولا سلجم عامتجا لودج ىلع ناك نأ لصحي مل" : لوقيو

 يتيوكلا معدلا ةروص" :عباتيو «"ةردان تالاح يف الإ ضفرلل ضرعت ينيطسلف

 يداونو تايعمحو نيواود تلوحت ثيح «ضايبلا ةعصان تيقب ىلوألا ةضافتنالل

 ايمسر تيوكلا تمدقو «ةضافتنالا معدن ران ليل لمعت لحن ايالخخ ىلإ تيوكلا
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 ةضافتنالا تءاجو «عاعشإو ملع تارانم ىقبتل ةينيطسلفلا تاعماجلل معدلا

 ةيتيوكلا تاقالعلا يف ةعساو تالعافت ثدحتل م971١ ربمسيد نم عساتلا يف

 تلوحتو «ةرشابملا مهتيلوئسم اهمعد ناكو نويتيوكلا اهفقلت دقل «ةينيطسلفلا
 ردص يف نيعربتملا مئاوقب تاأألتماو «ةضافتنالل فحص ىلإ تيوكلا فحص

 ينبتل ةصاخ تاعورشم هبشي ام فحصلا هذه ضعب تماقأو «ىلوألا اهتاحفص

 يفكي ذإ ؛هيعارصم ىلع احوتفم ناك تاعربتلا عمج " : لوقيو «" .ءادهشلا تالئاع

 ؛بعالتلاو ريوزتلا عنمل ةيعامتجالا نوئشلا ةرازو نم تاعربتلل ةصصخملا رتافدلا

 ةقبسملا ةقفاوملا بلطتي الو ءاهعيمج نكي مل نإ تالاحلا بلغأ يف ينيتور رمأ وهو
 ىلع ةلدتعملاو ةيروثلا ةيبرعلا لودلا ةيبلاغ يف عضولا وه امك «ةينمألا تاهجلل

 ىرسألا ةيعمج كلذ يف ايب ةفاك تاداحتالاو ةفاك لئاصفلا تناكو ؛ءءاوس دح

 نيذلا نييتيوكلاو نيينيطسلفلا نم تاعربتلا عمج حوتفم لكشب سرامت ءادهشلاو

 .. ءاخسب نوعفدي مهنم نوردتقملا ناك

 اقرشم اجذومن تلازامو تناك تاعزبتلا عمجل ةيبعشلا ةنجللا" :لوقيو

 داونو تاعماجو تاسسؤمو تاعورشمل ريثكلا تمدق دقو «ةيبعشلا ةمئاسملل

 مغرو ءأضيأ صيخرت نود تلمع تيوكلا يف ةيريخلا قيدانصلاو .نيطسلف لخاد

 تالاحلا ضعب يفو ةيساق طورشب الإ ينلعلا لمعلا اهل حيتي ال يتيوكلا نوناقلا نأ

 نم ةيرق لكو افايو هللا مارو مركلوطو نينجو سلبان قيدانص ترشتنا دقل ءطقف

 تلمع يتلا قيدانصلا هذه تناك .. «تيوكلا يف اهئانبأ نم ددع دجاوتي نيطسلف

 تالافتحا ربع تاعربتلا عمجتو ءاهئاضعأ ىلع ًاموسر ضرفت ةقلطم ةيرحب
 هلك اذه ضرعت دقو .ةينيطسلفلا يضارألا يف لهألا معدل كلذو «تاناجرهمو

 تيوكلا ةلودل ةيقارعلا تاوقلا حايتجا نم ربكألا رساخلا نإ ءوزغلا دعب ريمدتلل
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 نيلماعلا تاليوحت تلصو دقل .عبطلاب تيوكلا دعب :ةيضقو ًابعش نيطسلف تناك
 يف رالود رايلم يلاوح ىلإ نيطسلفو ندرألا يف مهلهأل تيوكلا يف ةينيطسلفلا

 .راهدزالا تاونس

 ىلإ ةيتيوكلا ةفاحصلا تلوحت" :لوقيف تيوكلا ةلودب مالعإلا نع ثدحتيو

 يتلا رابخألا ملاعلا يف ءابنألا تالاكو اهنع لقنت ةينيطسلفلا ةضافتنالل ةفاحص

 ةيتيوكلا ةعاذإلا لوحت اهقفار «ةينيطسلفلا ىضارألا يف اهيلسارم ربع اهرشنت تناك

 ."رابخألا تارشن ةفاك ردصتت اهتاقيلعتو 5 رابخأ تناك ثيح ةضافتنالل ةعاذإ ىلإ

 ناكو - نونعزلا ميلس /ديسلا ينيطسلفلا ينطولا سلجملا سيئر ركذو
 ةيلخادلا ةرازو يف لمعو «تاينيتسلا يف عورتا يف نيميقملا نيطسلف ءانبأ دحأ

 ةدايقلاو تيوكلا نإ" م١٠١1 ١١/ ٠١/ يف نابع نم ةيتيوكلا ناوأ ةديرحل -

 معدلا مدقت تيوكلا نإ" فاضأو «"ينيطسلفلا بعشلا معد يف رقت مل ةيتيوكلا

 :لاقو «"يئاقلت لكشب معدلا لاومأ لسرتو «رارمتساب ةينيطسلفلا ةطلسلل يلاملا

 نم ةبكوك اهسأر ىلع ناك ذإ ؛تيوكلا نم تقلطنا نيطسلف ةرصن ةنجل نإ"

 .''' "ينيطسلفلا بعشلا لاضن معدل ريثكلا اومدق نيذلا تيوكلا تالاجر

 رود لوح تيوكلا يف نيميقملا نيطسلف ءانبأ تاحيرصت نم ديزملا ىلع عالطاللو

 ةينويزفلتلا تالباقملا ىلإ عوجرلا نكمي ءنيطسلف ةرصانمو معد يف تيوكلا ةلود

 .تيوكلا ةلود نويزفلت يف دمحألا لابقإ ةيتيوكلا ةيمالعإلا اهتمّدقو اهتدعأ يتلا

 معد نم تيوكلا ةلود هتمدق امم اضعب نيبي ام ةمداقلا تاحفصلا يف لعلو

 نكمتت ىتح اهترصانمو اهمعد يف رارمتسالا ةرورض نيدكؤم ؛نيطسلف ةيضقل
 .اهتاسدقمو اهيضارأل نيلتحملا دوهيلا نم اهريرحت نم

 )١( خيراتب "481 ددعلا «ةيتيركلا ناوأ ةديرج ١١/ ١٠١/ 1١1١م

 ءاشألا ع



 :نيطسلف ةيضقل تيوكلا ةلود ةموكح هتمدقام زربأ نمو

 كلذو ؛نيطسلف ةيضق هاجت ايباجيإو ازراب ايسايس ارود تيوكلا ةلود تبعل
 هاجت ةديدع لكاشم تيوكلا تلمحت دقلو .يمالسإلاو يبرعلا نيملاعلا ىوتسم ىلع

 دض ةئيرج فقاوم تيوكلل ناك دقف ءنيطسلف ةيضق هاجت ةئيرجلاو ةبلصلا اهفقاوم

 يف يهو نيرشعلا نرقلا نم تاينيسمخلاو تاينيعبرألاو تاينيثالثلا يف زيلجنإلا
 ملو ؛م19471١ ماع تيوكلا لالقتسا لبق كلذو ءايناطيرب عم ةيامح ةدهاعم لظ
 نم اهباصأ ام مغر نيطسلف ةيضق هاجت ةيباجيإلا اهفقاوم ذاختا يف تيوكلا ددرتت

 ريرحتلا ةمظنمو نيطسلف بعش ءانبأ ضعب فقاوم مغرو ؛ءبئاصمو ثادحأ

 هوزغ يف يقارعلا ماظنلل دييأت نم تيوكلا ةلودل يقارعلا وزغلا ءانثأ يف ةينيطسلفلا

 نع عافدلا نأل ؛حارجلا قوف تماست تيوكلا نإف ؛م٠114١ ماع تيوكلا ةلودل

 دقلو «جارعملاو ءارسإلا ضرأ يف مهقوقحو نيملسملا تاسدقم نع عافد نيطسلف
 علطم ذنم نيطسلف ةيضق نع عافدلا يف زراب يمايس رود تيوكلا ةموكحل ناك

 ىتح نيطسلف ةيضق هاجت ةيباجيإلا ةيسايسلا اهفقاوم ترمتساو «نيرشعلا نرقلا
 يسايسلا اهمعد يف ترمتسا مث ,م٠114 /8/7 يف تيوكلا ةلودل يقارعلا وزغلا
 ةلود ةموكح تلازامو ءاذه انموي ىتح م1491 /7/57 يف تيوكلا ريرحت دعب

 .نيطسلف ةيضقل اهمعد لصاوت تيوكلا

 :نيطسلف ةيضقل يمايس معد نم تيوكلا ةلود هتمدقام زربأ لي اميفو

 م147١ ١ ماع نيطسلف ىتفمب حابصلا رباجلا دمحأ خيشلا دهع ين تيوكلا ةقالع .

 أ نديم خيشلا نيطسلف يتفم عم ةديطو ةقالع تيوكلا ةلودل ناك
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 اوقلو م١97١ ماع تيوكلا اوراز نيذلا نيطسلف تالاجر نم ددعو ينيسحلا

 خيشلا ىدهأ دقو ءتيوكلا ةلود نم اريبك ًايشايسو يدان اهيو ادماتو ةرانخ

 يف ايونس اكارتشا ينيسحلا نيمأ دمحم خيشلل تيوكلا مكاح حابصلا رباجلا دمحأ

 أضيأ ًاكارتشا ىدهأ امك «ديشرلا زيزعلا دبع خيشلا اهسسأ ىتلا تيوكلا ةلجم
 ."""سدقلا يف ىلعألا يمالسإلا سلجملل

 نيطسلف ةيضق هاجت ةيباجيإلا تيوكلا ةلود فقاوم تدادزا ةرايزلا كلت دعبو

 .ينيسحلا نيمأ دمحم خيشلل اهتلسرأو تاعربتلا تعمج ثيح

 م1975 ماع ماسقلا ةروثمعدت تيوكلا ٠

 ةقالطنا ىلإ ةينيطسلفلا ةيضقلا هاجت تيوكلل ركبملا ىسايسلا فقوملا دوعيو

 هلعفي امل مهراكنتساو مهضفر تيوكلا ءانبأ نلعأ ثيح م1917 ماع ماسقلا ةروث

 .نيطسلف ءانبأ ىلعو تاسدقملا ىلع ءادتعا نم نيطسلف ضرأ يف دوهيلا

 /7 وحن غلب «تيوكلا نطوتسي ةيدوهيلا تالئاعلا نم ليلق ددع ناكو

 فئاوم ىلع ادرو « دوهيلا قوسب يمس هيف نورجاتي قوس مهل ناكو «ةيدوب ةلئاع

 تيوكلا ءانبأ عطاق مهنم ةئيسلا ةيراجتلا تاسراملا ضعبو نيطسلف يف دوهيلا

 جورخلا ىلإ اورطضاو «ةيراجتلا مهلاحم قالغإ ىلإ مهضعب رطضاف ؛مهنم ءارشلا

 عالدنا عمو ءسابع ردنبو يبموبو رهش وبأو نيرحبلاو ةرصبلا ىلإ تيوكلا نم

 ."”تيوكلا ضرأ ىلع رثأ دوهيلل قبي مل م1475 ماع ىربكلا ةروثلا

 .ه ١744 رفص رهش تيوكلا ةلمع )١(

 قاوسأ رظناو :تيوكلا ةموكح ةعبطم ,م757-1441 ص باهش فسوي . تيوكلا خيرات يف لاجر (؟)

 .ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم رادصإ - لاح يداها دبع دمحم ةميدقلا تيوكلا
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 م15 ماع سدقلا يتفم نم ةيميلعت ةثعب بلطت تيوكلا .٠

 هيلإ تيوكلا تبلط م477١ ماع تيوكلل ةيناثلا سدقلا يتفم ةرايز نيحو

 باجتساو تيوكلا سرادم يف سيردتلل نيطسلف ءانبأ نم ةيميلعت ةثعب لاسرإ
 ةيميلعتلا ةثعبلا هذه لاسرإل هدادعتسا اهيف نلعأ ةيقرب ثعبو ينيسحلا خيشلا
 يفو .2061975 ربمفون ٠١ قفاوملا نابعش ١5 يف تيوكلا ىلإ تلصو ثيح
 ةيبرعلا ةئيطا" نم ةلاسر رباجلا دمحأ خيشلا تيوكلا مكاح ملتسا ماعلا سفن
 ايات قانا وس افلم مدقي نأ اهيف هتدشان ءينيسحلا نيمأ دمحم ةماعزب "ايلعلا

 .بارضوؤلل

 ماع ةيسايس فقاوم حابصلا رباحلا دمحأ خيشلا تيوكلا مكاح ٠

 ما 41

 سلجملا" نم ةيقرب رباجلا دمحأ خيشلا تيوكلا مكاح ىقلت م1477 ماع يفو
 ةصاخلا تايصوتلا نم فقوم ذاختا اهيف هدشاني سدقلا يف "ىلعألا يمالسإلا
 رباجلا دمحأ خيشلا تيوكلا مكاح لسرأ ءاوجألا هذه لظ ينو ءنيطسلف ميسقتب

 ةروطخ ىلإ ةيناطيربلا ةموكحلا رظن اهيف تفلي ندنل يف تارمعتسملا ريزو ىلإ ةيقرب
 تيوكلا مكاح ثعب امك ؛نيطسلف يف ةاواسملاو لدعلا دوسي نأ بجي هنأو ءميسقتلا

 رمأ كش الو انمهي" :اهيف لاق "ايلعلا ةيبرعلا ةنجللا ىلإ ةيقرب رباجلا دمحأ خيشلا

 ةنكمملا ةدعاسملل اندهج ةياغ لذبنسو .ءبجاو وه اهب موقنسو ؛برعلا انناوخإ
 ةيقربلا ىلع ًادرو :«قيفوتلا نسح هللا لأسنو ...هللا ءاش نإ ريخ لاك ىلإ يدؤت يتلا
 يتلا ايروس يف "نيطسلف نع عافدلا ةنحل سيئر" ةمظعلا هيبن ديسلا اهثعب ىتلا

 )١( صو 7١١ص باهش حلاص - نامز مايأ جيلخلاو تيوكلا يف ميلعتلا خيرات ١74 ج١.
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 ”يبرعلا يموقلا رمتؤملل ةيذيفنتلا ةنجللا" يف مكاحلا نع بودنم نييعت اهيف بلطي

 مكناوخإو مكركشأ" :الئاق رباجلا دمحأ خيشلا تيوكلا مكاح باجتسا «نادولب يف

 يجان خألا ىلإ تبلط دقلو «ةزيزعلا نيطسلف ليبس يف هنولذبتو هومتلذب ام ىلع

 كلذك .هللا ءاش نإ لعفيسو .ةلبقملا مكتاعامتجا يف ةجاحلا دنع انلثمي نأ يديوسلا

 قارعلا كلم يزاغ كلملا ىلإ ةلئامم ةيقرب رباجلا دمحأ خيشلا تيوكلا مكاح ثعب

 مكتيانع لذب وجرنو ءايلعلا ةنجللا بلاطمل مكتلالج راظنأ تفلن"” :اهيف لوقي

 يجان ديسلا لثم دقو .«عيمجلا حلاصل يعسلا نم مكتلالج هارت اميف ةليلجلا

 ."7 /١9119 ماع نادولب يف يموقلا يبرعلا رمتؤملا يف تيوكلا مكاح يديوسلا

 ما114١/ ماع برح يف كراشت تيوكلا ٠

 مغرو «نيطسلف ءانبأ معد يف يباجيإ رود تيوكلل ناك م1154 برح يفو

 تيوكلا ىلع ايناطيرب بادتنال برحلا ين اهاجرو اهشيجب تيوكلا ةكراشم مدع

 ةمالسو نيطسلف ريرحت ةكرعمل ديدحلا رودلا ةهجاول تضبن تيوكلا نإف

 ."'اهتبورع
 برحلا يف دونجب م144١/ ماع يف ًايمسر كراشت مل تيوكلا نأ نم مغرلابو

 عمج مت اك «ندرألاو نيطسلف يف لاتقلا يف اوكراش تيوكلا ءانبأ نم ًاددع نإف

 يو تيوكلا تالاجر اهيف مهسأو «م١ 414/ ماع يف ةيكرابملا ةسردملا يف تاعربتلا

 ."”كاذنا فراعملا سيئر حابصلا رباجلا هللادبع خيشلا مهتمدقم

 )١( اضصءااضصءأ ٠ص «سريدملا حالف .د ؛ةينيطسلفلا ةيتيوكلا تاقاللغلا روطت ١

 زومت لوألا ددعلا ةمظاك ةلجم (؟) ١44.6 .ىلوألا ةنسلا
 )٠( .47-47ص مناغلا نيهاشلا فسوي مناغ - انترهوج انتيوك
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 م957١ ماع فقاوم ذختي حابصلا رباجلا دمحأ خيشلا تيوكلا مكاح ه

 نم فقوم ذاختا ىلع كاذنآ مهمكاحو تيوكلا ءانبأ عمتجا م1165 ماع فو

 ميسقتب صاخلا (لب) رارق رودص دعب كلذو ؛نيطسلف ميسقتل يناطيربلا ططخملا

 .©”نيطسلف

 ٠ ماع ينويهصلا نايكلا ىلع راصحلا ديدشت يف كراشت تيوكلا ١195 5م

 اهراصح ديدشتل ةيبرعلا لودلا ةعماج عم ايباجيإ افقوم تيوكلا تفقوو
 ةيبرعلا لودلا ةعماج تبلط نيح كلذو :م454١ ماع ينويهصلا نايكلا ىلع

 برحلا دوهج يف اهتنواعم يبرعلا جيلخلا لودل ةيبرعلا تارامإلا تاموكح ىلإ
 كلذو «ينويهصلا نايكلا ىلع ةضورفملا يداصتقالا راصحلا ةقلح قييضتب

 ىتح ةيجراخلا قاوسألا ىلإ دالبلا هذه لورتب لمحت يتلا لورتبلا تالقان ةبقارمب

 ذاتسألا ةعماجلا ماع نيمأ ىقلت ءانثألا كلت يفف ؛دوهيلا ىلإ ءيش اهنم برستي ال

 نم اهتقلت يتلا تايصوتلا تعضو اهنأ تيوكلا ةموكح نم ةنوسح قلاخلا دبع
 ةنماضتم اهنأ اهباتك يف تيوكلا تيرعأو ءايتهالا عضوم ةيبرعلا لودلا ةعماج
 .""ينويهصلا نايكلا راصح يف ةديشرلا مهتطخ ذيفنت يف برعلا عم

 م166١ ماع يرصملا شيحلا حيلست نم يباجيإ فقوم تيوكلا ةلودل ناكو

 عم فوقولل يتيوكلا بعشلا عربتو ةلودلا تعربتف يتيوكلا عراشلا كّرحت ثيح
 ."!”يرصملا شيجلا

 ./ص سريدملا حالف .د بازحألا ةأشنل ةيلوأ حمالم )١(
 .م1984١ وينوي 51 ةرهاقلا ةلجمو م ١425 وينوي © يبرعلا ملاعلا ةلجم (؟)
 .م1166 رياربيف 18 رابخألا ةلجيو ؛1488 ريوتكأ ٠١ مارهألا ةلجم (؟)
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 م5 ماع يثالثلا ناودعلا ءانثأ اهفقئاومو تيوكلا ه

 يثالثلا ناودعلا ءانثأ رصم نع عافدلا يف ةفرشم فقاوم تيوكلل ناك اك

 دوجو مغر" لوقت م457١ ربمفون ١١ يف ةرداصلا ةرهاقلا ةلجم تدروأ دقف

 ما 75 ماع رصم ىلع اهناودع يف ايناطيرب لوخدو ؛«ةيتيوكلا ةيناطيربلا ةدهاعملا

 افرشم افقوم تفقو ايعشو ةموكح تيوكلا نإف تيوكلا ىلع ةريبكلا طوغضلاو

 ةمعادلا ةيسايسلا اهفقاوم لالخ نم اهئادعأ عم اهبرح يف رصم نع عافدلل ايلوطب

 رصم ىلإ لسرت يتلا ةيلهألا تاعربتلا عمج ناحل لالخ نمو ؛ةيبرعلا لودلل
 . ةيسايسلا تيوكلا فقاوم لالخ نمو ؛ةيبرعلا لودلاو

 تيوكلا ضرأ ىلع نييناطيرب دونج لوزن تيوكلا تضفر ءانثألا كلت ينو"
 ."7”"ههارلا فقوملل ارظن لورتبلا تآشنم ىلع ةظفاحملا ةجحب اولصو

 م4281١/ ماع ينويهصلا نايكلا ةعطاقمو تيوكلا 8

 كلذو «ينويهصلا نايكلا ةعطاقم هاجت فرشم فقوم تيوكلا ةلودل ناك دقو

 موسرملا ردصف ةعطاقملا ةيبرعلا لودلا ىلإ ةيبرعلا لودلا ةعماج تبلط نأ ذنم

 .2 ةعطاقملل م401١ /0 /77* يف تيوكلا ةلودب يريمألا

 ينويهصلا نايكلا ةعطاقم بتاكم" رمتؤم تيوكلا يف دقعنا م904١ ماع يفو

 ىلإ جاجتحالاب مدقتت نأ ىلإ ةيكي رمألا ةدحتملا تايالولاب ىدأ امم "يبرعلا ملاعلا يف

 تيوكلا يف ينويهصلا نايكلا ةعطاقم بتكم لخدت ببسب "'ةيتيوكلا ةموكحلا

 .م1587 سطسغأ ١/8 ةرهاقلا ةلجم )١(
 .154 ص تيوكلا ةعانصو ةراجت ةفرغ دادعإ - تيوكلا ةلود نع لماش ليلد . تيوكلا ليلد (5)

 ؟ 4 ص سريدملا حالف .د ؛ةينيطسلفلا ةيتيوكلا تاقالعلا روطت (؟)
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 ينويهصلا نايكلا عم اهتقالع ةحص قيقدت ةيكيرمألا تاكرشلا ىلإ بلط يذلا

 0 ةينويهصلا تاكرشلاو

 نم تيوكلا ةلود هب موقت ام حضوي ايرود ًارادصإ ةيلاملا ةرازو تردصأ دقو

 تناك ْذإ ءينويهصلا نايكلا ةعطاقم يف يباجيإ رودب تيوكلا كرامج تماق ايك

 تذختا يتلا ةيبرعلا تارارقلا عم تبواجت يتلا ةيبرعلا لودلا لئاوأ نم تيوكلا

 ةيكرمجلا زكارملا تدوز مث نمو ءاهيلع يداصتقالا راصحلا ضرفو ةعطاقملا نأشب

 لماعتت يتلا تاكرشلا ءامسأب تيوكلا يف ئشنأ يذلا ةعطاقملا بتكم قيرط نع

 وأ اهعم لماعتلا فقوو ءادوسلا ةمئاقلا يف اهعضو متو «ينويهصلا نايكلا عم

 يوتحت يتلا مالفألا وأ تاعوبطملا ةرداصم بناج ىلإ اهناريط وأ اهرخاوب عم

 عنمب ةيكرمجلا زكارملا ىلإ دهع كلذ نع الضفو «ينويهصلا نايكلا تاياعد ىلع

 ةعانصلاو ةراجتلا ةفرغ قيدصت يف قيقدتلاب كلذو «ةينويهصلا عئاضبلا لوخد

 لجأ نم ينويهصلا نايكلا اهيلع داتعا يتلا ليحلا ةهجاومل ةأشنملا ةداهش ىلع

 .''"اهتاجتنم لاخدإ

 ةيمالعإلا اهتارادصإ لالخ نم تيوكلا ةعانصو ةراجت ةفرغ تماق اك

 .اهتعطاقمل ينويهصلا نايكلا عم لماعتت يتلا تاكرشلا ءامسأ نايبب ةيرودلا

 ينويهصلا نايكلل تي وكلا ةلود ةعطاقم نع اًريرقت برعلا لجس ركذ دقو

 ها ءدخ انهما قاري تيركلا بعشو نررلا ةمركح تقاكاقر# ةكواج

 ال" ل ؛حابصلا رباج كلام ؛ةينيطسلفلا - ةيتيوكلا تاقالعلا ىلع اهر ,اثآو تيوكلل يقارعلا ورْغلا ةمزأ 01

 تيوكلا ) ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم . مساق ايركز لامج .د ةيتيوكلا ارامل اي
 .١١ةصءاا,6 نى(
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 يأ يف ثدحي ام ناك املو « يبرعلا نطولا نم ءزج تيوكلا نأو يبرعلا بعشلا

 تيوكلا ةموكح نأ ىرن كلذل «ءازجألا ةيقب يف رثؤي يرعلا نطولا نم ءزج

 ينويهصلا نايكلا ةعطاقمل ابتكم تأشنأو ةيبرعلا لودلا ةعماج لود وذح تذح

 ئدابم ةموكحلا تنبتو «هبجاو يدؤي نأ عيطتسيل ةعساو تايحالصب هتدوزو

 .2) "ةيبرعلا لودلا ةعماجب ةوسأ ةعطاقملا

 يف ةصتخملا تاطلسلا نيب اقيثو ناك نواعتلا نأ ماقملا اذه يف ركذن نأ دونو

 بتكم ءاشنإ نكي ملو .ةيبرعلا ةعماجلا يف ةعطاقملا نوئش ىلع نيفرشملاو تيوكلا

 ةيبرعلا ةعماجلا لود يف ةعطاقملا بتاكم رودل اممتم اءزج الإ تيوكلا يف ةعطاقملا

 بتكملا عم مئاد لاصتا ىلع ناكو «ةعطاقملا دوجول يويحو يرورض هدوجوف
 سامحو ةقئاف ةعرسب هتايصوتو هتارارق ذفنيو ينويهصلا نايكلا ةعطاقمل سيئرلا

 حالس دوهيلل ةيبرعلا ةعطاقملا نأب نمؤي تيوكلا يف ةعطاقملا بتكم ناكو

 ريرحتل لئاسولا ىدحإ اهنأو روهدتلا وحن اهعفدو ايداصتقا اهفاعضإل لاعف يوق

 : ةيلاتلا لامعألاب تيوكلا بتكم ماق فده لا اذه قيقحتلو ءنيطسلف

 : ةرشابم ينويهصلا نايكلا عم لماعتلا عنم-

 ةبقارم ديدشت مت هنإف تيوكلا ىلإ برستت ال ةيدوهيلا عئاضبلا نأ نم دكأتللو
 .بيرهتلا رباد عطقل ةيرحبلاو ةيربلا دودحلا

 :ةرشابم ريغ ةروصب ينويهصلا نايكلا عم لماعتلا عنم -

 ينويهصلا نايكلا ىلإ ةيبرعلا ةيلوألاو ةيئاذغلا داوملا لوصو نود ةلوليحللو

 - ه179/4 - ةرهاقلا - مويلا رابخأ راد عباطم - ةيفاقثلاو ةيداصتقالا تاقالعلل برعلا لجس (1)
 مم“

 ء858



 دلبلا نم ةداهش زاربإب ردَصملا لع ادهعت ذخأي تتكملا ناك رشايم ريغ قيرطب

 .يلحملا كالهتسالل دلبلا اذه يف تعضو ةعاضبلا نأ تبثت هيلإ ةردصملا

 : ةيلاتلا تاكرشلا تاحتنم داريتسا عنم-

 .ينويهصلا نايكلا يف عناصم اهل يتلا ةيبنجألا تاكرشلا *

 .ينويهصلا نايكلا يف عيمجت عناصم اه يتلا ةيبنجألا تاكرشلا *

 .ينويهصلا نايكلا ةلودل اهمسا لامعتسا قح حنمت يتلا ةيبنجألا تاكرشلا *

 عناصملا ىلإ ةينفلا ةربخلاو ةروشملا مدقت يتلا ةيبنجألا تاكرشلا

 : ءادوسلا ةمئاقلا يف رخاوبلا جاردإ-

 ةلو ةيتيوكلا يناوملا ىلإ اطوصو عنميو .ءادوسلا ةمئاقلا 2 ةرخابلا جرد

 نيءائيم نم ترم ةرخابلا كلت نأ تبث اذإ هريغو دوقولاب دوزتلاب اط حمسي
 داوم ينويهصلا نايكلل لقنت اهنأ وأ :ةدحاو ةلحر يف يدوبم رخآلاو يبرع اههدحأ

 ال دهعتب تمدقت اذإ ءادوسلا ةمئاقلا نم ةرخابلا هذه عفرتو «يبرحلا دوهجملا ديفت

 . لبقتسملا يف ةعطاقملا ئيدابم فلاخت نل اهنأب كلشلا هيلإ ىقري

 ةيأب موقت ال يتلا رخاوبلا نيب زييمتلل ءارجإلا اذهب ةعطاقملا بتكم موقي
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 رخاوبلا نيبو ةيبرعلا لودلاب اهتقالع ىلع اصرح ةينويهصلا يناوملا ىلإ ةلحر
 ديدحتب كلذو «ةعطاقملا ئدابم اهوانتت نأ نود ةينويهصلا يناوملاب رمت يتلا

 اقلطم لماعتت ال يتلا رخاوبلا نيب زييمتلا اذهو . يناثلا عونلا نم رخخاوبلا نيومت

 باحصأ فرعيل يرورض اهعم لماعتت يتلا رخاوبلا نيبو ةينويهصلا يناوملا عم

 عفدي هسفن تقولا يفو «برعلا عم يدولا اهفقوم ةدئافب لوألا عونلا نم رخاوبلا

 يتلا تاليهستلا نم ديفتست ىتح اهفقوم رييغت ىلإ يناثلا عونلا نم رخاوبلا كلذ
 داوملاب دودحملا نيومتلا تاذ رخاوبلا نيومت متيو لوألا عونلا نم رخاوبلا اهاقلتت

 . اهتلحر يف لبقم ءانيم لوأل اهيفكي يذلا ردقلاب تاقورحملا وأ ةيئاذغلا

 : ءادوسلا ةمئاقلا يف ةيبنجألا ناريطلا تاكرش جاردإ-

 تارئاط نأ تبث اذإ ءادوسلا ةمئاقلا يف ةيبنجألا ناريطلا تاكرش جردت

 كلت نأ تبث اذإ وأ «ةدحاو ةلحر يف ةينويهصو ةيبرع تاراطم يف رمت ةكرشلا

 تمدقت اذإ اهنع رظحلا عفريو « ينويهصلا نايكلا يف اهاومأ ضعب فظوت ةكرشلا

 . ةعطاقملا ئدابم مارتحاب ةمزاللا قئاثولاب

 : ةيئامنيسلا مالفألا ضرع عنم-

 هيف وأ ينويهصلا نايكلاب ةلص هل نأ تبث اذإ يئانيس مليف يأ ضرع عنمي
 . برعلا دض ةياعد

 : تاناوطسأ لوخد عنم-

 تناك اذإ تيوكلا ىلإ اهنم دري ام رداصيو ليجستلا تاناوطسأ لوخد عنمي

 . برعلل ةئيس ةعمس اهيف ةدام ةيأ وأ ينويهصلا نايكلل ةياعد اهيلع لجس دق
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 : تارشنلا رادصإ-

 ةيرهش ةرشن تيوكلا يف ةعطاقملا بتكم ردصي
 ةعطاقملا فادهأ حضوت ىتلا تالاقملا ضعب نمضتت

 «ةعبتملا تاءارجإلاو ةعطاقملا نيناوق ضعبل اريسفتو
 «تجردأ يتلا رخاوبلاو تاكرشلا ءامسأب افوشكو

 ةمئاقلا نم تعفر وأ تجردأ يتلا مالفألا ءامسأو
 تعنم يتلا مالفألا ءامسأو ءرهشلا كلذ يف ءادوسلا

  اهوخد عنم يتلا تاناوطسألا ءاسأو ءضرعلا نم

 . ةينويهصلا فحصلا لاوقأ نم تافطتقم مث .تيوكلا ىلإ

 : ةيبرغلا ايناملأ نم رشابملا داريتسالا-

 ينويهصلا نايكلا ىلإ ةمدقملا ةيناملألا تاضيوعتلا عئاضب برست ةيشخ

 قئاثولا نم صن كانه نوكي نأ دروتسملا رجاتلا ىلإ بلطي ةيبرعلا قاوسألا ىلإ
 نأو «ينويهصلا نايكلل ةيناملألا تاضيوعتلا نم تسيل ةعاضبلا نأ تبثي ةمدقملا

 نوكي نأ طرتشي ايك «ةيناملألا ةعانصلاو ةراجتلا ةفرغ لبق نم اهيلع ًاقدصم نوكي
 . ةرشابم ةروصب ةيبرغلا ايناملأ نم دروتسملا

 : ةقرفتم لابعأ -

 ينويهصلا نايكلا ةعطاقم بتكم موقي هيلإ ةراشإلا تقبس ام ىلإ ةفاضإلاب
 اوحرشيل نينطاوملاب بتكملا ىلع نوفرشملا لصتي ذإ «ةقرفتم لامعأب تيوكلا يف
 دوجو نع يرحتلل ةيبرعلا قاوسألا يف تالوجب نوموقيو «ةعطاقملا فاذهأ مهل

 ئشنم يف هبتشم عئاضب أشنم يف قيقحتلاب نوموقيو «ةهوبشم عئاضب

 عا ع



 لاصتالاو نيهوبشم دارفأ عم قيقحتلاب ةصتخملا تاطلسلا عم كارتشالاب

 مهل نأ تبثي نمل تيوكلا لوخدب امل حامسلا مدع اهيلإ بلطيو «ةينعملا تاطلسلاب

 . ودعلاب ةلص

 يتلا تايصوتلا ذيفنتو ةمزاللا ةينوناقلا تارارقلا رادصإب بتكملا موقي اك

 لك زجحب ةصتخملا تاطلسلا عم نواعتلاب موقي امك ءلاصتالا طابض رمتؤم اهرقي

 حامسلاو اهئشنم ةقيقح نع يرحتلاب هرودب موقي وهو ءاهرمأ يف هبتشي ةعاضب
 اهترداصم وأ ءينويهصلا نايكلاب اه ةقالع ةيأ دوجو مدعب عنتقا ام اذإ اهصيلختب

 عضت يتلا تاكرشلاب ةراجتلا ةرازو قيرط نع لصتيو « كلذ فالخ حضنتا اذإ

 ةينويهصلا تاراعشلاب ةهيبش ةمالع ةيأ وأ ةيسادسلا ةمجنلا ةمالع اهتاجتنم ىلع

 تاكرشلا ضعب رذني امك «ةمالعلا هذه لثم مادختسا نع لودعلاب اهعانقإل

 اهيلإ بلطيو «ينويهصلا نايكلاب ةقالع ةكرشلا هذهل نأ تبث اذإ اهثالكو ةطساوب

 ئدابم اهتاجتنم ىلع قبطت الإو رهشأ ةثالث لالخ ينويهصلا نايكلاب اهتاقالع عطق
 . ةعطاقملا

 ."”اهتاءارجإو اهبيلاسأو ةعطاقملا فادهأ يه هذه

 دعب يناطيربلا بادتنالا نم اهالقتسا ىلع تيوكلا تلصح م١154571١ ماع يفو

 ؛م 1/514 ماع حابصلا كرابم خيشلا اهعقو يتلا ايناطيرب عم ةياحلا ةيقافتا ءاهتنا

 . م١147 وينوي ١4 يف اهالقتسا تيوكلا تنلعأو

 ةذتاسأ نم ةنجل هردصت :١7١1ص طيحملا ىلإ جيلخلا نم ةيداصتقالاو ةيفاقثلا تاقالعلل برعلا لجس )١(

 ةكرشلا رشانلا - هدبع ميهاربإ روتكدلا ذاتسألا ماعلا فرشملا .ةفاحصلاو بادآلا مسق نم تاعماجلا

 ما

- 72 - 



 را ياا يذلا هلت يدل

 م ءاع نيطسلغل تيوكلا ةلعب .

 يف يمالسإلا رمتؤملا روضحل ايمسر ادفو تيوكلا تلسرأ ماعلا اذه يفو

 يمسر روضح لوأ يفو «"”يرونلا هللادبع خيشلا هرضح نمم ناكو ءسدقلا

 يتيوكلا ةيجراخلا ريزو دكأ م471١" ماع ةدحتملا ممألاب ةيلودلا ةئيلا يف تيوكلل

 يف يعرشلا قحلا «يلاح لا تيوكلا مكاح «حابصلا رباجلا دمحألا حابص خيشلا كذنآ

 ةدعاق نوكي نأ نكمي ال عقاولا رمألا نأو ؛هضرأ ىلإ ينيطسلفلا بعشلا ةدوع

 ىلع تيوكلا تقفاو دقفءنيطسلف ةيضقل تيوكلا معد رمتساو .2" مالسلل ةتباث
 هذه تناكو «تيوكلا يف نيينيطسلفلل م174١ ماع يف يبيردت ركسعم ةماقإ

 .قباس عجرم ؛44 ص «هتافلؤمو هتايح «يرونلا هللا دبع خيشلا )١(

 7١ ل «سريدملا حالف . د ؛ةينيطسلفلا ةيتيوكلا تاقالعلا روطت (؟)
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 . 20 ينيطسلف باش (٠٠5)جرخت تاركسعملا

 نيلماعلا نيينيطسلفلا بتاور نم /5 مصخ ىلع اضيأ تيوكلا تقفاو امك

 بلطل تباجتسا يتلا ىلوألا ةيبرعلا ةلودلا يه تيوكلا تناكو ءاهيف نيميقملا

 ."”نأشلا اذهب ةيبرعلا تاموكحلا ىلإ هتهجو يتلا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم

 ةبلطلاب ىقتلا م956١ ماع ايناطيرب ىلإ ملاسلا هللادبع خيشلا ةرايز دنعو

 ةملك هجوو :م4765١ ويام ١5 يف ميقأ يذلا نيطسلف رمتؤمل نيعمتجملا برعلا

 .نيطسلف ةرصنل داهجلا ةلصاوم ىلع اهيف مهثح

 نيينيطسلفلا ةبلطلا ةمظنمل رشع عبارلا يونسلا رمتؤملا ىلإ اضيأ ةملك هجو ايك

 لمعلاو داهجلا ةلصاوم ىلع اضيأ اهيف مهثح م1975 /8/59 يف اكيرمأ يف

 ."'نيطسلف ريرحتل لصاوتملا رمتسملا

 م1951 ماع برح يناهفقاومو تيوكلا ه

 فقاوم م1971 ماع يف تيوكلا ةلودل ناكو

 تيوكلا تمدق دقف ءنيطسلف ةيضق ةرصنل ةيلوطب

 ةعاجشلاو ةئيرحلا ةيسايسلا فقاوملا ابعشو ةموكح

 .نيطسلف نع عافدلل

 حطس ىلع ترهظ يتلا فقاوملا زربأ نم اكو
 ماعلا يأرلا هابتنا اهيلإ تدشو ةيبرعلا ثادحألا

 ةلود هتمدق ام قثوي باتك

 .م1974١ ريمفون ١١ راونألا ةديرج (1)

 ١. ضد ١ 0 نم تيوكلا ةعيطم - دلاخلا دئاقلا ملاسلا هللا دبع (7)
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 كراعملا ءانثأ يفو ءينويهصلا ناودعلا لبق ابعشو ةموكحو اريمأ تيوكلا فقوم

 ريصملا ةدحوب اخسار ًاناهيإو ةديقع هتعيبطب اذه ناكو «ناودعلا دعبو «ةيراضلا

 ةهجاومل ةلجاعلا اهتارارق تذختا امدنع ةيتيوكلا ةموكحلا نإف مث نمو «يبرعلا

 امهم اهمدقت يتلا تايحضتلا ةميق ىلإ رظنت ال تناك ةعاجشو ةأرج يف فقاوملا

 .'""نيدتعملا عدر وه ادحاو ارمأ اهفده ناكو .تايحضتلا تناك

 م195717/ناريزح /وينوي © نينثالا موي حابص برحلا نم ىلوألا تاعاسلا يفف

 يف اهشيجو تيوكلا بعش ىلإ حابصلا ملاسلا حابص خيشلا تيوكلا ريمأ هّجو
 : اهيف لاق ةملك ةكرعملا ةيادب نم ىلوألا تاظحللا

 «ءازعألا يئانبأ)

 اهاصقأ ىلإ اهاصقأ نم ةيبرعلا ةمألاو ؛ءادفلاو ةيحضتلا ةعاس تناح دقل

 ريصملا ةكرعم «ةزعلاو ةماركلاو فرشلا ةكرعم «ةكرعملا وج يف نآلا شيعت
 عافدلا ليبس يف تناك ايهم اهتاناكمإو اهتاقاط عيمجي يقلتس تيوكلاو «دحاولا

 متنأ ؛ءادفلاو ةيحضتلل ءايفوألا يئانبأ اي نيدعتسم اونوك ءيبرعلا دوجولا نع

 ءادن ةيبلتل مكوعدن فوسو «مشاغلا نايغطلا دض ةسدقملا ةكرعملا يف اندامع

 .(ةدلاخلا ةيبرعلا انتمأل رصنلاو هللا ائقفو ؛ نيدعتسم اونوكف ؛بجاولا

 دبع لامج سيئرلا عم ايفتاه دالبلا ريمأ لصتا رهظلا دعب ةسماخلا ةعاسلا ينو

 تيوكلا ءانبأ هيف وعذب ناين ءارزولا غ سلجم : ردصأ ةكرعملا مادتحا عمو

 نالعإب نايريمأ ناموسرم راض ةموكحلا ناس بقعو ؛ةكرعملل دادعتسألال

 هءارثق



 فب ةينويهصلا تاباصعلاو تيوكلا ةلود نيب ةيعافدلا برحلا

 : يلاتلا نايبلا ردصأو وينوي ” يف ءارزولا سلجم عمتجا امك

 ةدحتملا تايالولا كارتشا نم ةيبرعلا لودلا تاطحم يف عيذأ ام ىلإ رظنلاب"

 سلجم ررق دقف ... ينويهصلا ناودعلاو يغبلا ىوق ةدناسمب ايناطيربو ةيكيرمألا
 ايناطيربو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم لك ىلإ طفنلا ريدصت فقو ءارزولا

 ةلود لك ىلع كلذ قيبطت ررقت (ى «ةيغابلا ةينويهصلا تاباصعلا ةلود ابتدناسمل

 . ةدناسملا هذه يف اهعم كرتشت دق

 ةيبرعلا لودلا نيب ءانثألا هذه يف تدقع ىتلا تارمتؤملا يف تيوكلا تكراش امك

 ل ل لل ل
 يذلا تيوكلاو" :لاقف «ءارزولا سلجمل ًاسيئرو دهعلل ايلو اهتقو ناكو ؛لحارلا

 تاباصعلا دض حلسملا حافكلا ىودجب نونمؤي نيذلا ةعيلط يف لازي الو ناك

 قيقحت يف هتاقاطو هتاناكمإ ةفاكب مهاسي نأ هفرشي :نيطسلف ريرحتل ةينويهصلا

 .27”ريبكلا يبرعلا نطولا نم ءزج يأ ىلع ءادتعا يأ درو «ةيلاغلا ةينمألا هذه

 ناكو «يلاحلا تيوكلا مكاح حابصلا رباجلا دمحألا حابص خيشلا حرص اك

 ؛يبرعلا نيطسلف بعشل دنس ًايئاد تيوكلا نإ" :لاقف «ةيجراخلل ًاريزو اهنقو
 ةيبرع نيطسلف تشاع «نمثلا ناك امهم ةيحضتلاو لذبلا يف تيوكلا ىناوتي نلو

 .2 "ةصلاخ

 ا 57 صاد 17 بق براحملا هللا ليبع وو د ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم - رهمو تيوكلا 00(

 1١77 بص - ١١ ؟هم قباسلا ردصملا (؟)
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 ٠ ماع اينويههص اناودع عقوتت تيوكلا |

 م48

 ةئيرجلا اهفقاوم ةجيتن تيوكلا تعقوت دقو
 ةديرج ترشنو ءاهيلع ًاينويهص ًاناودع ىقلت نأ

 ناونع تحت م474١ وينوي ١7 خيراتب اربخ راونألا
 «تيوكلا ىلع اينويهص اناودع عقوتت ةيتيوك طاسوأ»

 اهداقتعا نع سمأ ةيتيوك طاسوأ تبرعأ" هيف لوقت

 ةدحتملا ممألا ىدل ينويهصلا نايكلا ىوكش نأب

 طاسوألاو يملاعلا ماعلا يأرلا دادعإ ىلإ فدهت ءتيوكلا دض يضاملا ةعمجلا موي

 دق ينويهصلا نايكلا ناكو « تيوكلا ىلع تيبم ٍينويهص ناودع لوبقل ةيسايسلا

 تاوقلا عم كرتشت تيوكلا نأ نم نمألا سلجم سيئر ىلإ اههجو ةلاسر يف ىكتشا

 يف برعلا نييثادفلل اينلع ًاديبأت حنمتو «سيوسلا ةانق ربع تاكابتشالا يف ةيرصملا

 .طسوألا قرشلا

 نايكلا نم اهتقلت يتلا تاديدهتلا مغر نيطسلف ةيضق ةرصن يف تيوكلا ناوتتىلو

 .نيطسلف ةيضق ةرصانم ىلع امزعو اسامحو ارارصإ كلذ اهداز لب .ينويهصل ١

 ةحلسملا تاوقلا ءانبأ نم تيوكلا ءادهش رصم تعيش م١191 ماع يفو

 .'”لاتقلا ةهبج ىف اودهشتسا نيذلا ةيتيوكلا

 اه ناك تيوكلا نإ" :تلاقف ثدحلا اذه ةيرصملا روصملا ةلجم تركذ اك

 دهشتسا دقف «لاتقلا تاهبج يف ةهجاوملا طوطخ ىلع رحلا مدلا لذب يف فرشلا
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 وينوي رهش لالخ ينويهصلا ودعلا عم ةيراضلا كراعملا ىدحإ يف اديهش 7
 ".2"'ماعلا اذه نم (ناريزح)

 ةهجاومل ةطخ دادعإ ةيبرعلا ةعماجلا ىلإ تيوكلا تبلط م١141 ماع يفو

 .”!ايقيرفإ يف ينويهصلا طاشنلا

 م1917 ماع برح يف اهفقاومو تيوكلا .

 ناودعلا تبقعأ يتلا تاعامتجالاو تارمتؤملا عيمج يف تيوكلا فقوم ناكو

 اهفقاوم تيوكلا تدكأو ؛دودحلا دعبأ ىلإ ةيحضتلل دادعتسالا وه م717١ ماع يف

 اهفقاوم تدكأ اك ءاهيضارأ ىلع دقعنا يذلا برعلا ةيجراخلا ءارزو رمتؤم يف
 لاملا ءارزو رمثؤم ةيصوتل اذيفنت ةيبرغلا لودلا ضعب ىلإ طفنلا خض فقوب ايلمع
 ةكراشم تيوكلا دفو كراشو «ناودعلا ليبق دادغب يف دقعنا يذلا يبرعلا طفنلاو

 ىلإ هتوعدو ينويهصلا نايكلا ةنادإل ةدحتملا ممألا يف تلذب يتلا دوهجلا يف ةلاعف

 ارارم تيوكلا تنلعأ دقو ءطرش وأ ديق نود اهلتحا يتلا قطانملا نع يلختلا

 اهرابتعاب ةمقلا ىوتسم ىلع ةيبرعلا تاءاقللا رارمتسا ةرورضب قيمعلا اهناعيإ

 .. "”ءانبلا دحوملا يبرعلا لمعلاو يبرعلا نماضتلا نع يحلا ريبعتلا

 لالخخ نم م1917 ماع برح يف فرشملا فقوملا تيوكلا ةلودل ناك

 يتيوكلا ةمألا سلجم قفاو م19177”ماع علطم يفف ؛ةيباجيإلا ةيسايسلا اهفقاوم

 عم فقت يتلا لودلا ىلع طغض ةادأ '؟”ةكرعملا يف يتيوكلا لورتبلا مادختسا ىلع

 )١( ماع روصملا ةلجم 91١ام.

 ١911١ ريمفون ؟؟ ةسايسلا ةديرج (؟)
 .884 ص ىريطملا نمحرلا دبع فيلأت . ملاسلا حابص خيشلا دهع يف ةثيدحلا تيوكلا نم تاحمل ()
 , 1 ةيروهمجلا ةديرج (4)
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 .ىنويهصل ١ لا ناكلا

 متي ىتح لورتبلا ريدصت رظح تيوكلا تنلعأ م1917“ ماع نم ربمفون يفو

 7 اماكلا باحسنالا

 : هيف لاق م1517 ماع برح يف تيوكلا ةلود رود لوح

 عضو هيف ررق اعامتجا يتيوكلا ءارزولا سلجم دقع ةكرعملا مايأ لوأ يف"

 دقو «ةكرعملا يف كارتشالل ادادعتسا ئراوط ةلاح يف ةيتيوكلا ةحلسملا تاوقلا

 ءىحرجلا لابقتسال تايفشتسملا دادعإ متو ؛ةهبجلل ةيتيوك تاوق العف تلسرأ

 ."لاملاو مدلاب عربتلل نينطاوملا ةوعدو

 ردصو «ةكرعملا يف ًاحالس لورتبلا ذاختا ةيبرعلا لودلا تثحب تيوكلا يفو

 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نع هعطقو لورتبلا خض ضيفختب فورعملا رارقلا

 .اذئلوغو

 ةوالع «يبرخلا دوهجملا معد يف ةمهاسمك رانيد نويلم ةثاب تيوكلا تعربتو

 ةيبعش ةندل نيوكت مت دقو :ةهجاوملا لودل اهمدقت يتلا ةفورعملا ةمهاسملا ىلع
 لالهلل اهتمدق رالود نويلم ١5 وحن عمجب ةنجللا هذه تماقو ؛«تاعربتلا عمجل

 ةصاخ تاراطإو فاعسإ تارايس ميدقتب ةيبعشلا ةنجللا تماق ابك .رمحألا

 .تارايسلل

 ردصملا ناكو «ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نع لورتبلا تيوكلا تعطقو

 .م1917 ريمفوت ١١ ةيروهمحلا ةديرج )١(
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 وحن اهيلإ ردصت تناكو ادنلوه نع هتعنم اك .«تيوكلا جاتنإ نم ٠١/ لثمي اهيلإ
 .اهجاتنإ نم 15

 تارمتؤملا عيمج يف كارتشالاب يسايسلا معدلا يف تيوكلا تمهسأ كلذك
 رصم فقوم دييأتب مهتبلاطو بناجألا ءارفسلا ةيجراخلا ةرازو تعدو ةيبرعلا
 ىلإ ةريخألا حابصلا ملاسلا حابص خيشلا تيوكلا ريمأ ةلحر تناكو . ايروسو

 ايبدأو ايسايس هديحوتو يبرعلا فصلا معد فدهتست ةيبرعلا لودلاو رصم

 . ديعب دح ىلإ اهضارغأ ةلحرلا هذه تققح دقو ءايدامو

 ةكرعم يه ينويهصلا نايكلا نيبو اهنيب ةكرعملا نأ ربتعت تيوكلا تناكو
 ةكرعم ةمدخل اهتاناكمإ لك عضت تيوكلاو تقولا كلذ ذنمو ؛هلك يبررعلا نايكلا

 . م14571١/ ماع ذنم ةهبجلا يف ةيتيوك تاوقب كراشتو ءريرحتلا

 دض انتكرعم يف حالس ىفمأ يبرعلا فصلا ةدحو نأب نمؤت تيوكلاو

 هذه ةنايص ليبس يف دهج لك لذب نع ىناوتت ال اهنإف كلذل «ينويهصلا نايكلا

 . ''”اهميعدتو ةدحولا

 نرقلا نم تانيعستلاو تانيناثلاو تانيعبسلا يف تيوكلا ترمتساو

 ةيضق عم فوقولل دودحملا ريغ معدلاو ةيسايسلا فقاوملا ذاختا يف نيرشعلا

 تاباطخخ نم ايلج كلذ حضتا دقو ؛لاكشألا نم لكش يأب اهمعدو نيطسلف

 يف هللا همحر حابصلا رباجلا دمحألا رباج خيشلا لحارلا تيوكلا ةلود ريمأ

 ينيطسلفلا بعشلا عم نماضتلل يملاعلا مويلا يفف «ةيلودلا لفاحملاو تابسانملا

 دقل" : اهيف لوقي ةدمسحلا آلل ماعلا نيتركسلا ىلإ ةلاسر هجو م1194 ماع

 .م19197 ريمسيد ١ روصملا ةديرج )١(
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 ملظلا عاونأ ىسقأ مامأ ةيضاملا ةنسلا نيثالث لاوط ينيطسلفلا بعشلا دمص

 هقوقح لجأ نم لضانيو حفاكي اديحو لظو «يناسنإلا عمتجملا يف ةفاك دوحجلاو

 ممألل ماعلا ريتركسلل ةلاسر هجو م١٠19 ريمفون فو "... هنطو عاجرتساو

 بحم لك ىلإ" : اهيف لوقي ينيطسلفلا بعشلا ممم نما. هلا موي ةبسانمب ةدحتملا
 نم ساسحإلا ليبن يح ريمض يذ لكو ؛ةيرحلاو هلادنحداو قحلل ريصنو مالسلل

 ةدناسم ليبس يف ةداج ادوهج لذبي نأ ءايلعلا ةيقالخأ ١ ئدابملاو ميقلاب نينمؤملا

 دهشي مل بعشلا اذه ةاسأم نإ" م487١ ماع يف لاقو ؛"مولظملا بعشلا اذه

 ةيضق يه...اهداعبأ فصو نع زجعت تايلكلا نإو ءاريظن اه رضاحلا انرصع

 يفو « ....ةفاك ةيعرملا نيناوقلاو فارعألاو ناسنإلا قوقح اهيف تكهتنا بعش

 ةداعتسال هحافك يف ينيطسلفلا بعشلا ةرصانمل انديكأت ددجن" لاق م1987 ماع

 لودلا ءاسؤرو ةداق ىلإ ةلاسر هجو م441١ ماع ةضافتنا يفو « ةعورشملا هقوقح

 نإ " هيف لاق .تيوكلا ةلود يف دقع يذلا يمالسإلا رمتؤملا لالخ نم ةيمال مإلا

 انزازتعال ةاعدم عقاولا يف وه ةلتحملا يضارألا يف ن :طسلفلا ءاقشألا هب موقي ام

 مهتابث رارمتسا «عمجأ ملاعلل لب ينويهصلا ودعلل ًاددجم نودكؤي مهنإ ثيح ءاعيمج

 نوينيطسلفلا ةوخإلا هب موقي ام نأ ىرن اننإ.... «لالتحالل ضفارلا مهفقوم ىلع

 ”٠ "ميم نبق نم ةداشإلاو معدلا بجرتسب
 فقاوملا ذاختا نيرشعلاو دحاولا نرقلا علطم يف تيوكلا تلصاو دقو

 ةفاكب اهذبو اهمعد لصاوت تيوكلا تلازامو ءنيطسلف ةيضقل ةمعادلا ةيسايسلا

 . لتحملا ينويهصلا نايكلا نم اهريرحت متي ىتح «نيطسلف ةيضق معدل لئاسولا

 )١( 71490و747و7482 ص حابصلا رباجلا دمحألا رياج خيشلا ؛ناسنإلا... دلاولا.... مكاملا .
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 : يداملا ممعدلا - ايناث

 ميدقت يف زرابلا رودلا اهبعشو تيوكلا ةلود ةموكحل - لازي الو - ناك دقل

 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمل كلذ ناك ًءاوس «''”نيطسلف ةيضقل ريبكلا يللاملا معدلا

 ةلود يف ميقملا ينيطسلفلا بعشلل وأ ىرخألا ةينيطسلفلا تايظنملاو لئاصفلل وأ

 . رجهملا لود يف وأ نيطسلف يف وأ تيوكلا

 انموي ىلإ رمتساو «نيرشعلا نرقلا علطم ذنم ًالصاوتم معدلا اذه ناك دقلو

 تيوكلا مكاح مدق دقف ؛نيملسملاو برعلا ةيضق اهنوكل ءارمتسم لازامو اذه

 دنع م١47١ ماع يف نيطسلف يتفمل اريبك ايلام معد حابصلا رباجلا دمحأ خيشلا

 ءانبأ عيجشت يف ماركلا حابصلا لآ ءانبأ نم ددع مهاس دقو «تيوكلل هترايز

 ةرسألا نم اناميإ نيرشعلا نرقلا علطم ذنم نيطسلف ةيضقل عربتلل تيوكلا
 م917١ 5 ماع تاعربتلا اومدق ثيح ؛نيطسلف ةيضق معدو ةرصانم ةيمهأب ةميركلا

 عمتجا م95١/ ماع ينو ؛م ١975 ماع ىربكلا ةروثللو ءىصقألا دجسملا ميمرتل

 حابصلا رباجلا هللا دبع خيشلا مهسأر ىلعو ةيكرابملا ةسردملا يف نونسحملاو راجتلا

 يف عربتلا يف حابصلا لآ ةرسأ تمهاس دقو «"”نيطسلف ءانبأل تاعرتلا اومدقو

 اوعمجو «ةيموكح ةسسؤم يهو تيوكلا ةيدلب يف راجتلا عمتجا امك «ءانثألا كلت
 ."”ه1415/ ماع يف تاعربتلا اهيف

 رصمل لاغشألاو ةحصلا ةرئاد سيئر حابصلا ملاسلا دهف خيشلا ةرايز نيحو

 ةزغ يبوكتمل هينج ١١٠٠7و ريرحتلا ةئي هينج ٠٠١١ غلبمب عربت م1925 ماع

 .جيلفلا فيطللا دبع ماصع .د ؛حابصلا رباجلا دمحألا رباج خيشلا لحارلا ريمألا ومس تاملك يف نيطسلف )١(

 .4:/51 1١47 ص رينع دمحأ ناويد .اماع نيرشع يف تيوكلا يحو نم (*)
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 .0!برللا يهوشمو يرصملا شيبلا ءادهش ءانبأل هينا + و
 ةيبرتلا ةرازو ةباثمب ناكو فراعملا سلجم عربت م456١ ماع نم ربوتكأ يفو

 شيجلا حيلستل هينج فالآ ةسمخ غلبمب حابصلا رباجلا هللا دبع خيشلا هسأريو
 ."”يرصملا

 رايتخا مت ,م19857١ ماع تاعربتلا عمجل ةيبعشلا ةنجللا تسسأت نيحو

 -يلاح لا تيوكلا ريمأو كاذنآ ةيجراخلا ريزو - حابصلا رباجلا دمحألا حابص خيشلا

 .نيطسلف ةيضقل حابصلا ةرسأ نم امعد اهل اسيئر

 يفف ؛تارازولا لالخ نم نيطسلفل عربتلا يف تيوكلا ةلود ترمتساو

 نيلثمم تلسرأو «ةرخصلا دجسم ءانب ةداعإ يف تيوكلا تكراش م975١ ماع

 سلجم دقع دقف م1471 ماع برح يف امأ ءدجسملا حاتتفا روضحل تيوكلا نع

 ةسسؤمو ةرازو لك نم ةنجل ليكشت نلعأو م471١ /7/5 يف هعامتجا ءارزولا

 تناك ثيح ؛ةلودلا ينطاوم نم تاعربتلا عمجب مايقلل ريزولا ةسائرب ةيموكح

 ءارزولا عربتو «ءارزولا سيئر ةلمحلا حتتفاو «ةيجراخلا ريزو فارشإ تحت ةلمحلا

 .""رهش بتارب

 نم ءزج صيصخت نع يتيوكلا ةيلاملا ريزو نلعأ م1179 ربمسيد ٠١ يفو
 عفدب تيوكلا تدهعت ثيح «ينويهصلا نايكلا دض ةكرعملل تيوكلا ةينازيم

 لمعلا معدل نييالم ةرشعو «ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلل ةينج نييالم ةرشع

 تيوكلا اهعفدتس يتلا نييالملا ةرشعلا نأ يتيوكلا ةلودلا ريزو حرص امك «يئادفلا

 هينج نويلم نيسمخلاو ةسمخلا غلبم ىلع ةوالع يه ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا ىلإ

 .'*”ناودعلاب ةررضتملا لودلا ىلإ ةنس لك اهعفدتس ىتلا

 )١( ىلوألا ةنسلا سماخلاو عبارلا ناددعلا داشرإلا ةلجم ١48 4 ص 1711

 ) )1خيراتب مارهألا ةلجم ٠١ م1488 ربوتكأ .
 .ع1471/ وينوي 5 مارهألا (9)

 .م1474١ ريمسيد ؟'* راونألا ةديرج (4)



 رطسلفلا ةبلطلا ةدعاسمل تيوكلا تعربت م٠141 ماع يفو

 ةرهاقلا يف م474١ ويام يف تسسأت يتلا ةيمالسإلا ةنجللا مهلفكت يتلاو ملاعلا لود

 ."”وهنم بلاط ٠٠١ ةلافكب تيوكلا تعربتف ءبلاط ٠٠٠١ ىهددع ناكو

 لالهلا ىلإ اهتمدق رانيد نويلم ةثاب تيوكلا تعربت م1517” ماع يفو

 ةيلام غلابمب ةموكحلا ءاضعأو ةمكاحلا ةرسألاو تيوكلا تعربتو «"”رمحألا

 ١5١ غلبمب تيوكلا تمهاسو « "”ريناندلا نم نييالم ةدع اهتلمج يف تلكش

 .(2ه1 419/7 برح يف رصمل يبرحلا دوهجملل رالود نويلم

 رهش بتارب عربتلا ىلإ تيوكلا ةلود يفظوم عيمج ةموكحلا تعد امك

 طاسقأب ماع ةدمل ًايرهش فظوم لك نم عطقتسي ثيحب يبرحلا دوهجملا معدل

 .(0)ةرسيم

 سيوسلا ةنيدم ريمعت ةداعإ يف ةمهاسملل اهدادعتسا تيوكلا تدبأ ايك

 ٠١ ةميقب اضرق تمدقو «(7)ةيداصتقالا ةيمنتلل يتيوكلا قودنصلا لالخ نم

 .سيوسلا ةانق حتف ةداعإ ليومت يف ةمهاسملل يتيوك رانيد نييالم

 ةلودلا ةدصرأ نم يتيوك رانيد نويلم ١5١ عاطتقا تيوكلا ةلود ترقأو

 .نانبلو ندرألاو ايروسو رصم ؛ةهجاوملا لود معد ىلإ اههجوتل

 ثروع ةلاكو ةينازيم يف ةمهاسملا ةدايز ىلإ تيوكلا تعد م75 ماع قو

 م رياتي ١8 ةعاس رخآ ةلمح )١(

 .م19197 ريمفون ١7 ةيروهمجلا ةديرج (1)
 .م 1417 ريمسيد ١١ روصملا ةلجم ()

 .عا1841/5 ريوتكأ !7١ ةيروهمحلا (4)
 .م 1517 ريمسيد ؟١ روصملا ةلجم (8)
 .م1917/4 سرام 8 نطولا ةديرجو ١337/5 سرام / مارهألا ةلجم (7)
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 نم نيينيطسلفلا ضعب فقوم نئي لو «"”اورنوألا نيينيطسلفلا نيئجاللا ليغشتو

 ةلصاوم نع تيوكلا .هعم اوفقوو هوديأ نيح «تيوكلا ىلع ىقارعلا ناودعلا

 ١6٠ غلبمب تيوكلا تعربت م١٠٠٠ ماع يفف «ةينيطسلفلا ةيضقلل اهمعد

 ةيبرعلا ةيوطا ىلع ظافحلا قودنصو نيينيطسلفلا ةدعاسم قودنصل رالود نويلم

 .2رسدقلل ةيمالسإلاو

 لالخ نم يداملا عريتلاب نيطسلف ةيضقل تيوكلا ةموكح معد رمتساو

 تيوكلا ةلود هتمدق ام زربأ نمو «ةعونتملا ةيمسرلا ةلودلا تاسسؤمو تارازو

 :لي ام تارازولا لالخ نم يلام معد نم

 :ةيلاملا ةرازو ١-

 نويلم ١ , ١57 غلبمب م٠59١ ماع ىلإ م٠91١ ماع نم ةيلاملا ةرازو تععربت

 تادعاسملا هذه تعزوت دقو ءابيرقت يكيرمأ رالود نويلم !/01/ لداعي اب رانيد

 هلا ريرحتلا ةمظنم ؛تنمضت ةديفتسم ةهج ٠١ نم رثكأ ىلع

 تاعماجلاو «نيئجاللا ليغشتو ثوغ ةلاكوو «ةضافتنالا معد قودنصو حتف

 ةيعاتجالاو ةيسايسلا تاسسؤملاو ؛ةيريكلا ناجللاو «تايفشتسملاو سرادملاو

 .ينويهصلا ودعلا ةمواقمو ينيطسلفلا لاضنلا ةكرح معد تاللاجم يف ةلماعلا

 ةكرح-و ةينيطم

 .مالختللا* م١١ 45١١ ددعلا نطولا ةديرج )١(

 .م١٠6٠1 ١١/١/ خيراتب انوك ةيتيوكلا ءاينألا ةلاكو (؟)
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 211 تاهيل كلت نم ةديفتسملا تاي

 ةعفدلا طسوتم تاعرت

 فلأ (4,#75) اهنم]| ال ٠ ال

 لالخ يونس يتيوك رانيد م14 5

 .ةسيف وملا ةرتفلا

 تاعربت -ةيبط داوه]| 1١!- لاله م14

 ةيدقن تادعاسم - ةيدقت | م5 84

 .ةمظنملا سرادم ةبلطل

 عبرأ ىلع ةيدقن تاعرعت
 ةعفدلا طسوتم تايفق ْ ظ | .

 راتيح فلآ "4. ظ 3 رئازجلا ةمق مازتلا -؟

 .ةرتفلا لاليغ

 0 2000 دادغب رمتؤم مازتلا -1
 ماقخخ ا ءركخا

 ثالث ىلع ةيدقن تاعربت
 ةعقدلا ةميق تاعفد

 رايق ما ظ يلا رثؤم مازتل فلأ "5 00 30000 طايرلا ادتلا -4
 لالايع ًايوتس يتيوك

 .ةرتشلا

 ظ ةشيمعو ةيدقن -اا ال
 2 : ارذك خا ةمظنملا ىلاحإ

 م1440 4 55-5

 زكرم .4 ١1ص ريقفلا هط نيسح .د و حارشلا ىلع ناضمر .د دادعإ , ( نيطسلف) ةيبرعلا ةيمثتلاو تيوكلا )١(

 .م1191- ةيتيركلا تاساردلاو ثوحبيلا
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 سدقلاب يبرعلا دهعملا

 | مابفف ١

1 

 ةضاشتنالا مهد قوذدتص

 ةيريخللا ةرصانملا ةنجل
 .نانبلو نيطسلفل

 ةزغ عاطقب نيقاعملا ةنحل
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 -1 اب رك

144 

 ما ةكك رخال

 1411 ا

 م١145 مخ

 -1 الا الو

 ماه مخ

 أ ةيرخالا راينا“

 اة لا

 م1444

 ايا 7

 ما ةرخال لاك

 لع تمت ةيدقن تاع رعت

 طس وتمب تاعفد يناث

 فلآ (/6) ةردق يونس

 .يتيوك راتيد

 ىلع تن ةيدقن تاعرت

 طسوتميب تاعفد تس

 .يتيوك رانيد فلأ

 ' ىلع تق ةيدقن تاعربت

 ةعفد نيرشعو ىدحإ
 هردق يونس طسوتمب

 راثيد فلأ 7, ٠(

 ىلع تم ةيدفن تاعرت

 طسوتمب ةعفد ١3 وحن

 0 , 2) هردق يونس

 فلأ (11) ةردق يونس

 ةعفدلل يتيوك رائيد
 .ةدحا ولا



 عرقا“ بخ ا#

 ما ةئ44 اا

 - أ ةبكف

 م4

 -1 هاب “5
 الا 01

 م15 4

 مآ ةاباق الل

 بالا رالا ٠
 ظ 1117

 ما ةخأل ملك

 وحصن ىلع مت يدقن عربت
 طس وتعب ةعفذ 1

 راثيد فلأ (؟7)

 .ةدحاولا ةعفدلل

 ةدحاو ةعفد يدقن عربت

 طسوتمب تاعفد ثالث

 (0782,1) هردق يونس

 ةعفدلل يتيوك رانيد فلأ

 .ةدحاولا



 ظ

 تاناعإو تاعربت تلمش | -0 5 ١

 ةرشع ىدحإ ىلع تمت
 ةعفدلا طسوتم ةعفد

 فلأ )٠5١,4*( اهنم

 :حلاصل يتيوك رائيد

 ةزغ عم نماضتلا موي
 ؛ةيضقلا نع تاودن -

 تايتكملا معدو ءاشنإ

 ةئيدم ءاشنإ ؛جراخلا يف |

 أ ؛نيطسلف ءادهش ءانبأل |
 يف نييفشتسم ءاشنإ

 ىحرجلا جالع «سدقلا |

 زاغلا نم نيهوشملاو

 تاعماج ء:يويهصلا

 تاسسؤملاو ةفضلا

 («سلاطألاو ةيميلعتلا

 ندملل عربتلا نع الضف

 .دجاسملاو تايعمجلاو | 0 59

 هيلإ راشملا فيصوتلا | ١511١- رالء | 6

 .هالعأ ماخقعرخق |



 ةدضفتسملا ةهجلاو خيراتلا بسحب نيطسلف ىلإ ةيلاملا ةرازو نم ةمدقملا تادعاسملا #*

 (م1514:0-198415194- 0

 ةديفتسملا تائفلا وأ ةهملا | [دب

 هدام | يتيوكلا ران ةدعاسملا ظ

2-1-5 
 شا دمانلاةم سمس ل

 وتشدوعشلا | اح ع

 1 قرا ل8 م ارحل

 با وتسلا تيوكلا 0 ١ : ةقح ا

 1 3 اسلا 0 ير 0 0

 ْ : آ اا هنت



 ةديفتسملا تائفلا وأ ةهجلا

 تش |... مه“

 يس |
 ل اا

 ) سدا ملا تقدما ا
 تطل

 ةيئيطسلفلا تاساردلا ةسسؤمل عربت ْ قير ىلا

 هولا مت نمت نس م ةيئاثلا 0



 كا ع

 ا

 ص |ساسإ

 1 | مح مك 5-

 ل |

00 

0 

 يرش ول 0

 1 ةكفرص | ساس | ع اسس
 ل | يتطفاسشلا 000١| كا

 يا
|4 

31 

 ةيتيوكلا ةرئاطلل ةسارحلاو دوقولا ةميق
 دقولل ةلقملا

2-2 
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 ا
 | تصد | ا. سس
 هل الا

 | يضم | م |س“إ “ب
 0 ا

 م ا ب

 تلءتاسلا ] رالوذ نيياام6 غليمب غليمب عربتلا

 ةلتحملا ىضرألا يف ةيميلعتلا تاسسؤملاو |

 تاقفتلا يف تب تيوكلا ءبسيكل دادس

 ثاريخمملا ةدعغاسمل ةصاخخلا
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2-0 

 كسك |
 | نويطسانسا | 0 “|

0 

 اح

 يبرعلا كنبلل لوحملا ةميق ريال + ا“

 نييالم"' لداعي اب (حتف ةكرح) يسنوتلا

 ينيطسلفلا بعشلا دومص معد رالود
 م8 /14 مقر رارق

 ةيعمجلل ةيونسلا ةدعاسملا

 قا ميا ماا "|

 || ١ل

 اةسبلا دعا ذي

 معدل يسنوتلا يبرعلا كنيلل لوحملا ] 01

 ؤ

 رقي مقر رارق بعشلا دومص معد

 ةلتحملا ضرألا يف ةضافتنالا معد

 (رالود فلأ؟ 0 ةسسؤملل عربت

 رالود

 رالود نويلم لداعي ايب ةيعمجلل عربتلا

 /رالود نويلم؟ , ة)تيظملل عربت

 (رثازلا ةغق تايصوت



 ةديغتللا تاثفلا وأ ةهجلا | يق | خبرات

 ظ  ةدعاسلا : : ةدعاسملا

 ةيعمجل عباتلا يلهألا ىفشتسملل عربتلا 5959
 7 مرارا رخال مق

 ليلخلا - ىفيرملا ءاقدصأ ظ

 تاساردلا تاسسؤف
 م6 ماعل ةسسؤملل عرمتلا [؟ن مارال | 5١

 ةيئيطسلفلا

 آ ؤ ةزؤف | مدخردخا| ة* جراخلاب نيييطسلفلا ةيلطلا فيراصم
 ___ م1445 ليربأ ةياغل ظ ا

 فلأ5 *)84 ماعل ةلاكولل صاخ عربت
 ١ من م مهق خخ ع

 ب ا رالود 1 نيج ثلا

 /نويعلل نوج تناس ىفشتسملل عربت
 رالود فلأ# ٠ لداعي ايي)سدقلا

 « ىيرمأ

 يتيوكلا رمألا لالهلا اهلمحت فيلاكت
 نتحاللا تاييخمل ةيئاطب ١١١15 لباقف

 رالود نييالما ا ريت

 ( كيرا
 ماع ىفشتسم ءاشنإلا ةلاكولل عربت

 ةرغ عاطق
 جراخلا ىف نييتيطسلفلا ةيلطلا فيراسم



 فلأ7 ٠ )ةزغ عاطق /نيقاعملا عربت

 : يرمأ رالود

 بعشلا ةناعإل ىصصخملا ىقاب

 ؤ 00 ؤ

 أ تايئاطبو مايخ ريفوتل صصخملا يقاب
 ةيوناثلا نيطسلف ةسردمل صايب عربت

 ةيمامألا طروطخلل

 فلأ 4٠008 8ماعل ةلاكولل صاخ عربت

 144445 | مل لف

 ا مسالا

 ١ ارم #*#

 . إل
 سم | م م“

 ْ 0 رمف | 1

 مم
 ك-ممإ»

 ام)ةيريخلا دصاقملا ىفشتسمل عربت

 (رالود فلأ ٠ «لداعي
 روهشلا نع جراخلاب ةبلطلا فيراصم

 ويئريو ريامو سرام

 نع ةلتحملا يفارألا يف ةضافتنالا معد

 8 * ويلوب ىتحح ةويلوي روهشلا
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 م ٠ 4 ماع ىلإ م197١ ماع نم ةمدقملا تادعاسملا #

 تيوكلا هتمدق ام زربأ لوح ًاريرقت ةيتيوكلا ءابنألا ةديرج تدروأ امك

 :يلاتلا

 ءانثأ يف ةينيطسلفلا يضارألا رامعإو ةيمنت يف ةمهاسملل رالود نويلم "5

 يف ةلتحملا يضارألاب ةصاخلا ةيراشتسالا ةعومجملل لوألا عامتجالا

 .م ١447 ريمفون يف يلودلا كنبلل يبوروألا رقملا

 لمش مل ىلإ فدهي يدنك عورشم ليومت يف ةمهاسملل رالود نويلم ٠

 .م ١446 ماع ةزغ يف ناطلسلا لت ميخم يف ةينيطسلفلا تالئاعلا

 .ةيمنتلا عيراشمل ةدعاسم رالود نويلم 50

 .م1959/ ماع نطنشاو يف نيحناملا رمتؤم يف ةدعاسم رالود نويلم 5 ٠

 ءانثأ يف ةينيطسلفلا ةضافتنالاو ىصقألا يقودنصل رالود نويلم ١5١ ه

 .م١٠١٠5 ماع يف ةثراطلا ةرهاقلا ةمق

 ماع ينيطسلفلا بعشلا ةرصنل تاعربتلا ةلمح غلابم رالود نويلم 5١ هه

 .مآ 5 ٠

 .م1 ٠٠ 6 ماع ةيناسنإ تانوعمو تادعاسم رالود انويلم «

 يتلا ةينيطسلفلا رسألا ءاويإل نكاسم ءانبل ةمهاسم رالود نييالم “ ه

 .م١٠1 5 ماع ةينويهصلا تاكاهتنالا لعفب تررضت
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 ١14 ماع رئازجلا يف ةيبرعلا ةمقلا ءانثأ رالود نويله ٠١٠١ 0م.

 م نيذلا ةموكحلا يفظومل تافلس فرص يف ةمهاسملل رالود نويلم 45
 .م5 ٠٠ 1 ماع مهبتاور اوضاقتي

 ٠ ٠١ ماع ينيطسلفلا بعشلا ةدعاسملر الود نويلم 1١٠١ 5م.

 ةحناملا لودلا رمتؤم يف نيينيطسلفلل تادعاسم رالود نويلم 5٠٠ ةحلم

 .م1١٠١/ ماع سيراب يف

 يلودلا كنبلا عم تيوكلا اهتعقو ةيقافتا بجومب رالود نويلم ٠ 8١

 سلجملا هريدي يذلا نيينيطسلفلا معد قودنص حلاصل ةمهاسم ميدقتل

 .يلودلا

 ةيبرعلا ةمقلا نمض اورنوألا ةمظنم تاجايتحا ةيطغتل رالود نويلم 74 ه

 .م4١١1 ماع تيوكلا يف ةيداصتقالا

 مرش يف ةزغ رامعإ ةداعإ رمتؤم يف ةينيطسلفلا ةطلسلل رالود نويلم ٠٠١ ه

 .ةزغ يف لافطألل ةيكريمأ ةثاغإ ةسسؤم لمع ليومتل رالود نويلم ه

 يلومم نيب ايبرع ىلوألاو ايملاع ةثلاثلا تيوكلا تناكو ةينيطسلفلا ةيمنتلا

 ابسلا ةننغا 3. بَل ةيجراخلا ريزوو ءارزولا سيئر بئان لصف دقو
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 تيوكلا تماق" :لاقف «تاوئس ا/ لالخ رالود نويلم 6654 تغلب تادعاسملا نأ

 هحي رات ىتحو م٠ ”٠ ماع ذدنم تدتما تارتف ىلعو غلبملا اذه نم تاعفد ديدستب

 غلبملا اذه نم يقبتملا نإف هيلعو ءرالود نويلم ١45 تاعفدلا هذه عومجم غلب

 نواعتلا سلجم لود نأ ملعلا عم .ددست مل رالود فلأ ٠4*و انويلم "68 وه

 ةريبك ءازجأ ديدستب تماق دق دادسلا ىلع ةرداقلا ىرخألا ةيبرعلا لودلا ضعبو

 . ةررقملا اهصصح نم

 سميراب يف دقع يذلا ةينيطسلفلا ةطلسلا معدل نيحناملا رمتؤم لالخ" :افيضم

 رالود نويلم ٠٠٠١ غلبمب ةحنم ميدقتب تيوكلا تدهعت 7١٠17 /17/17 خيراتب

 ."ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا يف ةيمنتلا عيراشم معدل

 ؛غلبملا اذه دادس ةيفيكل هروصت عضوب ةيمنتلل يتيوكلا قودنصلا ماق :لاقو

 يلودلا كنبلا ةيلآ قفو اهدادس متي رالود نويلم 8١ :يلاتلا وحنلا ىلع كلذو

 يف رامعإلاو ةيمنتلا لاجم يف ةقيرع ةربخ تاذ ةيلود ةئيه يهو «ةيمنتلاو رامعولل
 يداصتقالا ءاينإلل يبرعلا قودتصلا ةيلآ قفو رالود نويلم ٠6و ؛ةيماثلا لودلا

 يندملا عمتجملا تامظنم عم لماعتلا يف ةليوط هتربخ نإ ثيح :يعامتجالاو

 تاذ ةهج يهو «ةيمنتلل يمالسإلا كنبلا ةيلآ قفو رالود نويلم ءو.5
 يف ةيبرعلاو ةيمالسإلا ةيوشا ىلع ظافحلاب ةصاخلا عيراشملا ليومت يف ةعساو ةربخ

 قودنص ريدت يتلا ةهجلا اهنأ امك ءسدقلا ةئيدم يف ةصاخ «ةينيطسلفلا يضارألا

 يف ةيومدت عيراشم ليومتل غلابملا هذه ميج نأ ىلإ اريشم :ةضافتنالاو ىضقألا
 ةيبرعلا ةيداصتقالا ةيمنتلل يتيوكلا قودنصلا نوكيو «ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا

 . تاهجلا هذه لباقم يف تيوكلا ةموكح نع الثم
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 ءاقودنص هيدل نإف ةيمنتلاو رامعإلل يلودلا كنبلل ةبسنلاب" :لاقو
 صاخ قودنص وهو ؛«ةينيطسلفلا ةيمنتلاو حالصإلا ةطخ قودنص وه

 يف ةينيطسلفلا ةطلسلا اهتعضو يتلا ةيمنتلاو حالصإلا ةطخ ليومتل

 م١٠١5 ىلإ 5٠١8 نم دتمت تاونس " يطغت ىيتلاو مآ 1/1

 يلودلا كنبلا عم ةيرادإ ةيقافتا عيقوت مت رالود نويلم 6١ غلبم ليوحتلو

 لمشتو «ةيبرعلا ةيداصتقالا ةيمنتلل يتيوكلا قودنصلا تيوكلا لثمي ثيحب

 ةقيرطو فرصلا هجوأو فادهألاب ةصاخلا ليصافتلا عيمج ةيقافتالا هذه

 .قودنصلا لمع نمض لخدت ال يتلا رومألاو فرصلا

 ةيثاغإلا تايظنملل تيوكلا هب ةمزتلملا معدلا ىلإ ةفاضإلاب اذه

 نم تادعاسملا فلتخمو ةينيعلاو ةيدقنلا رمحألا لالهلا تاعربتلو ةينيطسلفلا
 ةمئاق سأر ىلع تيوكلا عضت ضت يتلا تاعربتلا نم اهريغو ةيريخ تايعم

 ."نيينيطسلفلل ةدعاسملا لودلا

 : ةحصلا ةرازو نم مدقملا يلاملا معدلا -؟

 و ءىنيطسلفلا بعشلل تادعاسملا ةحصلا ةرازو تمدق

 ك.د فلأ 84و .1 نمر ثكأ رحت ع9 /7./١8- نم ةرتفلا لالخ تاعربتلا

 لالهلا ةيعمجل ةيودأ ءارشل كلذو ءيكيرمأ رالود فلأ 177,8 لداعي ا

 بعشلل ةيودأ ءارشلو ايروس يف ةينيطسلفلا تايخمللو ينيطسلفلا رمحألا

 : ةيبرتلا ةرازو نم مدقملا يلاملا معدلا -*

 بعشلل ةيوبرتلاو ةيميلعتلا بناوجلا يف يلاملا معدلا ةيبرتلا ةرازو تمدق

 اب ك.د فلأ /“ هتميق ام م٠14١ ماع يف تاعربتلا تغلب دقف «ينيطسلفلا
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 ارارم تنلعأ (ىى «سرادملاو تاعماجلا معدل يكيرمأ رالود فلأ ١ 5 4 لداعي

 .نيطسلف ةيضقل امعد سرادملا يف تاعربتلا عمج تالمحل اهتقفاوم نع

 1 فاقوألا ةرازو نم مّدقملا يلاملا معدلا - 5

 تاقالعلا ةرادإ لالخ نم ةيمالسإلا نوئشلاو فاقوألا ةرازو تمدق

 .نيرشعلا نرقلا نم تاينيتسلا ذنم يتيوك رانيد نويلم فصن نم رثكأ ةيجراخلا
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 : ةاكزلا تيب نم يلاملا معدلا -5

 ىلإ فديي ةلقتسم ةيموكح ةسسؤمك م ١94487 ماع يف ةاكزلا تيب سسأت

 ءاهجراتخو تيوكلا لخاد نيقحتسملا ىلع اهعيزوتو تاقدصلاو ةاكزلا عمج

 م4١٠٠ ١17/7١/ ىتح هئاطع تاونس لالخ مدقي نأ ةاكزلا تيب عاطتساو

 اميتي 6١؟85 ةاكزلا تيب لفكي ثيح «نيطسلف ةيضقل ك.دا/,

 عورشمك ةيمسوم عيراشم ايونس ذفني |ى ؛ةيرهش بتاور مف فرصي اينيطسلف
 نيطسلف يف ناجللاو تائيهلل معدلا مدقي امك ءيحاضألا عورشمو راطفإلا مئالو

 .نيطسلفل 0 عيراشملا ذفنيو ةيناسنإلا تادعاسملا مدقيو

 يتب ةيوكلا رانيدلاب ةقفنملا غلابملا

 0 م | يضر ابوس
 أذ

 1 3االا كالا كالا
 اسس |[ 85 ------سس
 11111 | 00000 نسا

 : فاقوألل ةماعلا ةنامألا -"

 يريمأ موسرمب م7١1/١١14941/1 يف فاقوألل ةماعلا ةنامألا تسسأت

 قودنصلا لالخ نم مهاستو ؛تيوكلا ةلودب ةيريخلا فاقوألا ىلع فرشتل

 ناك دقلو .بوعشلاو لودلل مزاللا معدلا ميدقت ِق يمالسإلا نواعتلل يفقولا

 تعقو دقف «نيطسلف ةيضق معد يف مهملا رودلا فاقوألل ةماعلا ةنامألل لازيالو
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 نع عير ليومتب

 معلا تيب - ةيفامشعا## ةيردطلا < هما ةيصع ذيفعلا

 نيطسلفل يئاذغلا درطلا عورشم

 نيطسلف يف يتيوكلا ةاكزلا تيب عيراشم ضعب
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 ةيمالسإلا ةيريخلا ةئيهلا عم نواعت ةيقافتا تيوكلا ةلودب فاقوألل ةماعلا ةنامألا

 عيرلا نم كلذو ءًايدام ىصقألا دجسملا ةياعر لجأ نم تيوكلا ةلودب ةيملاعلا
 ."”يفقولا

 :نيطسلف ةيضق ةدناسمل ةيربخلا ةيلهألا تاميظنملل يموكحلا يلاملا معدلا -/

 ةيريخلاو ةيلهألا تاظنملاو تايعمجلا معد يف ريبك رود تيوكلا ةلودل ناك

 عم اضيأ تمهاسو ةموكحلا تعجش دقف «نيطسلف ةيضقل تاعربتلا عمجل

 هذه نمو ؛نيطسلفل تاعرتلا عمجي يتلا تادامتالاو طباورلاو تايعمجا

 :تاهحلا

 .ةاكزلا ناحل *

 .ماعلا عفنلا تايعمج *

 .طباورلاو تاداحتالا *

 .ةيضايرلا يداونلا #

 تاسسؤملاو تاداحتالاو ناجللا هذه تاعرتلا عمج ةموكحلا ت اررسي ثيح

 .نيطسلف ةيضق دناست يتلا

 )١( ددعلا يارلا ةديرج ١١15827 لع ٠١ 4/59/1١ 1١آم.
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 :يمالعأالا معدلا - اثلاك

 نيطسلف ةيضق حيضوت يف ريبكو حضاو لكشب ايمالعإ تيوكلا ةلود تمهاس

 .ةفلتخملا ةلودلا تارازو لالخ نم اهجراخو تيوكلا لخاد

 كلذ يف يباجيإلاو زرابلا رودلا ةيموكحلا ةيتيوكلا مالعإلا لئاسول ناك دقو

 ماع برحو م1971 ماع برح قو ؛م91025١ ماع رصم ىلع يثالثلا ناودعلا رثإ

 .م1 43/7“

 ايمالعإ تيوكلا رود ًاحضوم روصملا ةلجم نم ةيطع دجام ديسلا ثدحت دقف

 ةعاذإ مالعإلا ةزهجأ عباتت تنأو تيوكلا يف انهو" :لاقف م1917 ماع برح هاجت

 ءاوس ةرمتسملا ةكرعملا وج يف كنأ رعشت تيوكلا ةفاحص يف أرقت تنأو ًانويزفلتو

 لكب ةيفحصلا تاللاقملا وأ تاقيلعتلاو رابخألا روطت يف وأ ةيسامحلا عيذملا ةربن يف
"00 

 تيوكلا ءانبأل نيطسلف ةيضق حرش يف ريبك لكشب مالعإلا ةرازو تمهاس

 سدقلا ةزئاجب تيوكلا ةعاذإ تزافو ءنيطسلف ةيضق لوانت يف زراب رود تيوكلا
 2" ان سدقلا 5 يعاذإلا جمانربلا نع مآ دال ماع يعاذإلا ةرهاقلا ناجرهم ْق

 ىوتسم ىلع ريبك يمالعإ رود مالعإلا ةرازو نع ةرداصلا يبرعلا ةلجمل ناك اك
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 اعتملا ةيمالس للا ن وئشلاو ف اقوألا ةرازو
 تا



 ةيمالسإلا نوثشلاو فاقوألا ةرازول ةعباتلا يمالسإلا يعولا ةلجم تارادصإ
 اي و9
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 نيتمألا ةيلوؤسمو نيطسلف ةيضق ىلع ءوضلا ءاقلإ يف يمالسإلاو يبرعلا نيملاعلا
 يف ةيطارقميدلاو ةيرحلا ءاوجأل ناك دقلو ءاهنع عافدلا يف ةيمالسإلاو ةيبرعلا

 لئاسو يف رظنلا تاهجو ةفاك نع ةيرح لكب ريبعتلا يف ريبكلا رثألا تيوكلا
 نم وأ تيوكلا ءانبأ لالخ نم ءاوس ؛ةيتيوكلا تالجملاو فحصلاو مالعإلا

 . تيوكلا ىف نيميقملا برعلا وأ نيطسلف ءانبأ لالخ

 تارادصإلاو بتكلا نم ديدعلا ةعابطو رشن يف مالعإلا ةرازو تمهسأ امك

 :ةيمالسإلا نوئشلاو فاقوألا ةرازو -"

 ةيضق زاربإ يف زيمم يمالعإ رود ةيمالسإلا نوئشلاو فاقوألا ةرازول ناك

 تناك يتلا ةعمجلا بطخ لالخ نمو «ةيمالعإلا تارادصإلا لالخ نم نيطسلف

 .اهمعدو اهترصانم بوجوو نيطسلف ةيضق ىلع زكرت

 ةيضق حيضوتل تابسانملا نم اهريغو جارعملاو ءارسإلا ةبسانمك نيطسلفب ةقلعتملا

 ةيضق حرش يف زراب يمالعإ رودب يمالسإلا يعولا ةلجم تمهسأ اك

 :ةيبرتلا ةرازو -'"

 اهجهانم لالخ نم نيطسلف ةيضق زاربإ يف ريبك رود ةيبرتلا ةرازول ناك
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 م4445 م1١21

1 
0 

 )00 تل تل ]أ ا ا يللا
 3 0 هه 2 قتييفب

 -يوكلا ةم
 0 ل ا تا ا

 ةعبطم - م1497 - 14713 تاونس سمخ ىف فتاهلاو قرعلاو ديرلا ةرازو
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 ةرخاز ةيبرتلا ةرازول ةماعلا تابتكملا تناك امك ءاهيلع ءانبألا علطيل سرادملا

 .اهتيسدقو اهخيراتو نيطسلف ةيضقب قلعتت يتلا بتكلاب

 :ةيحراخلا ةرازؤو -5

 ةرمتسملاو ةرركتملا تاحيرصتلاو فقاوملا يف ريبك رود ةيجراخلا ةرازول

 .نيطسلف ةيضق ةرصنب ةقلعتملا ةيملاعلاو ةيلحملا ةفاحصلاو تارمتؤملا يف ةنلعملاو

 :تاللصاوملا ةرازو - ©

 ةرصانم ىلع ثحت ةيديرب عباوط ميدقت يف اهرود تالصاوملا ةرازول ناك

 دقف ءينويهصلا ناودعلا نم اهريرحتو اهنع عافدلا ةرورض نايبو نيطسلف ةيضق

 .نيطسلف ةيضق لوح ةيديربلا عباوطلا نم ديدعلا تردصأ

 :ةيتآلا تابسانملا يف عباوطلا هذه تردصأ دقو

 ةيملاعلا ةلمحلا م477١ /5 /ا/ «ةيبرعلا ةوعدلا عوبسأ م

 عوبسأ 7 /”17 ءعوجلا نم ررحتلا ةلمح ,م1975١ /5 /4 ؛عوجلا ةحفاكم

 ناسنإلا قوقح45487/57/6١ .ءنيطسلف موي م1971/8/8١ ١6/ «ةيبرعلا ةوعدلا

 نيحزانلاو نيئجالل يملاعلا عوبسألا م473١ ١7/ 7/1١7 :نيينيطسلم

 موي م١191 /6/8 «نوينيطسلفلا نويئادفلا م١191 /7/5 «نيينيطسلفلا

 ءنيطسلفل يملاعلا عوبسألا م١191 /6 /” « يلودلا رمحألا بيلصلاو لالحلا

 ."!يلودلا رمحألا بيلصلاو لالهلا موي م 1477/4

 ةفاقثلا ةمصاع سدقلا ةبسانمب م ٠٠١4 ماع عباط رادصإ اهرخآ ناكو

 .ةيبرعلا

 )١( ديرلا ةرادإ / تيوكلا ةموكح ةعبطم /تاوئنس سل يف فتاهملاو قربلاو ديريلا ةرازو ١7-

 .تيوكلا ةعبطم - ديربلا ةرادإ- تالصاوملا ةرازوو نآ © و للا ص م١1 ا م11

 ءو4110 -



 :ةيقيبطتلا دهاعملاو تيوكلا ةعماج- 5

 ْ خيراتلا مسقب بادآلا ةيلك جهانم تنمضت

 تمضو «ةينيطسلفلا ةيضقلل الوانت ايفارغجلا مسقو

 .اهيناوج فلتحم نم ةيضقلا هذه تلوانت

 | ةعطاقم بتكم) ةماعلا كرامجلا ةيريدم -ا

 : 2 ف ويهصلا نايكلا

 .نيطسلف نع ارابخأو ةيساس تاللالخ هت

 ةمئاقلا ىلع ةجردملا تاكرشلا ءامسأ تنمضتو

 .اهتعطاقل ءادوسلا

 ةعطاقم بتكم ) ةعانصلاو ةيلاملا ةرازو -8

 :( ينويهصلا نايكلا

 نعو نيطسلف نع تامولعم نمضتت ةيرهش ةرشن
 فحصلا لاوقأ نع تافطتقم - بتكت حت تناكو ءدوهيلا

 .ةينيطسلفلا ةيضقلا تادجتسمو ةينويهصلا

 : (انوك) ةيتيوكلا ءابنألا ةلاكو -4

 ماع يف (انوك) ةيتيوكلا ءابنألا ةلاكو تسسأت

4 

 ظ
1 

 بص ١
1 

! 
ْ 

 مقا تاسسأ يبقا ينفق تأ رص عرق سلا
 ولا رب رولا يسصيصتالا قوت
 يو اا

 ميمي رت يرق ىلا ةيحما مق ماضل مق
 - كايوسلا

 يسع قرص ف يدل نه و

 خ ضيقا خينإل رف ل رنا يبا عرقا هينا جلا
 02-2 هدول

 كيم املا رإ وكول يبقا مساوما : م

 وووبا ىذا شوف مرق رس يقل



 ةبراحم يف اهطاشن نم ابناج تسركو م 5
 يف ريبك لكشب تمهسأ دقو ؛«ةينويهصلا ةياعدلا

 ثب لالخ نم نيطسلف ةيضقل ةيمالعإلا ةيطغتلا

 ةيضقب ةقلعتملا تاساردلاو بتككلا رشنو رابخألا

 :يركسعلا معدلا -اعبار

 اهئانبأب مايألا نم موي يف تيوكلا لخبت مل
 اهخيرات ريع تيوكلا تصرح دقف «ءاقشألا ةدناسم

 .اهلهأ ىلإ قوقحلا عاجرإو نيمولظملا ةدناسم ىلع نورق ةعبرأ ذنم ليوطلا

 تيوكلا ءانبأ ضعب كراش م414١/ ماع يفف ءنيطسلف ةيضقب قلعتيام امأ

 علطم يف يندرألا شيجلا يف لمعي مهنم ددع ناك ثيح ؛نيطسلف برح يف
 نمض برحلا يف ءالؤه كراش م914١ ماع برحلا تعلدنا نيحو «تاينيعبرألا

 ىلإ ءالؤه عيمج داع مث «تاينيسمخلا فصتنم ىتح مهلمع يف اورمتساو ءشيجلا

 شيلا يف لمعلل هجتا هنأ"يريطملا ينالعشلا لحسم نسحم ديسلا ركذيو

 تالحرلا عم لامهجلاب ماشلا دالبل مهرفس ناك دقو ءروهش ةئثالث ةدل يندرألا

 م954١ ماع برح يف مهعم كراش نم امأ .تيوكلا نم جرخت تناك يتلا ةيراجتلا

 : مهنمف
 سلجملا يف قباس وضع وهو) .يريطملا يلماغا بهشألا باقع دلاخ-١

 .(يدليبلا
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 .ىمزاعلا ناحيلم ضياع هللا دبع-؟

 .يريطملا تادشر دوعس-'١"

 .م15117/ ماع برح يف كراش لفو «يزاربلا ديه سلا ناييغد دمحم-

 .يريئطلا دعب ٠ لا ميغد د وبعس - 0

 هلجر يف ةرقتسم هتباصأ يتلا ةصاصرلا لازت الو ؛يريذألا مشخلا ديعس-"

 .نآلا ىلإ

 .يريطملا يناحيدلا زيزعلا ديع-ال

 .ليتشلا ناتيلص دمح - 8

 زيزعلا دبع دوعس ديسلا ثحابلا هعم ىرجأ لفو ؛يرمشلا رمع يبرغ- 4

 .يأرلا ةديرج يف ةيفحص ةلباقم ينايدلا

 .يريطملا يميخر دمحت-٠

 ًاضيأ كراشو ؛م 1471 ماع برح يف كراش ايك يناحيدلا يراوط رماث-١
 .ةيروسلا ةهبجلا ىلع ايروس يف م1417 ماع برح يف

 .يناحيدلا يوخص دمحم-7١

 .مايغ نب دومح رماع- ١7

 .ناطلس سراف- ١

 .يمزاعلا حلاص- ١4

 .ىريفظلا ناينف عارسج5

 .يريفظلا دوبع قفعص - ١

 .يريفظلا شريوط مازح-
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 .يرمشلا لاذه ىسيع لمحم س٠

 ةف رعس نم نكمتأ , نارجعلا ةليق ءانبأ نم ددعو ؛«يمجعلا دوعس- 15

 .مهئامسأ

 .يريطملا يريمعلا دشار نب قلطم -5

 ةقطنم نكس مل ءارهجلا ةقطنم ناكس نم .؛يزنعلا ناولع ِِص 7

 .تاخيلصلا

 تعجر م ١40 5 ماع ينو" : لوقيف ةلباقملا يريطملا ينالعشلا نسحم ديسلا لمكيو

 ددع لمع اك «ةيبور 6٠٠ بتارب يتيوكلا شيلا يف ةرشابم تلمعو «تيوكلا ىلإ

 م1924 ١١/ ١٠١/ يف يتيوكلا شيجلا يف تلمع دقو «يتيوكلا شيجلا يف مهتركذ نمم

 .'م141/ 5 ماع يف لمعلا نع تدعاقتو

 تاللحرلا عم لامجلا ربع تناك اهنأ" :ركذيف نيطسلف ىلإ مهباهذ ةقيرط امأ

 .77”ماشلا دالب ىلإ تيوكلا نم جرخت يتلا ةيراجعلا
 ندرألا يف يبرعلا شيلا يف كرتشا هنأ يرمشلا رمعع ىرغ ديسلا ركذيو

 ءانبأ نم ددع عم كرتشا ثيح يلدبعلا هل لاقي زكرم يف م1606 ُْق

 ماع ىصقألا دجسملا يف ىلص هنأو اشاب بولغ عم شيجلا اذه يف يبرعلا جيلخلا

 نم رخآ ددع لواح امك ؛'"”يبرعلا شيحلا نمض اهدعب دوهيلا براحو م41

 .ينايدلا زيزعلا دبع دوعس ثحابلا

 .يرمشلا رمع يبرغ ديسلا عم ةلباقم 7 ٠ *ل رياربف 7 ١ ٠١ الا/ ددعلا ؛يأرلا ةديرج (1)
 اا خيراتب يسيفنلا نسحملا دبع دهف ديسلا عم ةلباقم (؟)
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 دبع دهف ديسلا مهتمدقم يف ناكو م958١ ماع برح يف ةكراشملا تيوكلا ءانبأ

 دهف ديسلا لسرأ دقو ؛هريغو دلاخلا دمح دوعس ديسلا هعم ناكو ىبسيفنلا نسحملا

 كلملل ًاليكو ناك دقو :يبيفتلا هللا دبع زيزعلا دبه ديسلا همنع ىلإ ةيقرب ىسيفنلا
 نيطسلف يف لاتقلل باهذلل نذإلا هيلإ بلطي ءتيوكلا يف دوعس لآ زيزعلا دبع
 حومسم ريغ" :اهيف هل لاق ةيقرب هيلإ لسرأف ؟"يعوطتب يل نذأت له" : هل ًالئاق

 لامتحال نيطسلفل مهماهذ يف هتبغر مدع ىلإ ةراشإ " كلذب نييمسرلا نيفظوملل

 نم مهعنمت قيرطلا يف ةينمأ طاقن دوجول كلذو ءامل لوصولا ىلع مهتردق مدع

 "9 " نيطسلف ىلإ لوصولا

 ناودعلا ءانثأ يف رصم نع عافدلل تيوكلا ءانبأ نم ددع عوطت م457١ ماعيفو

 يف اهئانبأب ايمسر تيوكلا تكراش دقف م1471 ماع برح يف ًامأ ءاهيلع يئالثلا

 دعب كلذو ةيبرعلا لودلا ىلعو نيطسلف ىلع ينويهصلا ءادتعالا دض فوقولا

 ةكراشملا تيوكلا ةموكح عيطتست مل ثيح :م١471١ ماع تيوكلا ةلود لالقتسا

 .م١19551 ماع ىتح م 1,84, ماع ذنم ايناطيرب بادتنال ةقباسلا بورحلا يف

 تيوكلا يف نايب ردص م19571/ ماع برح يف عاضوألا روطت تايادب يفو
 دمحألا رباج خيشلا كاذنآ ءارزولا سلجم سيئر ناسل ىلع م471١ ويام 77“ يف

 باب حتف ًاررقمو رصم فقومل تيوكلا معد نع ًانلعم هللا همحر حابصلا رباجلا
 ليكشتب م1971 ويام 758 خيراتب يريمأ موسرم ردصو «تيوكلا يف عوطتلا

 درو ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةمألا اياضق نع عافدلل رصم ىلإ هلاسرإو كومريلا ءاول

 .دوهيلا ناودع

 تلصوو م1971/57/7 موي رهظ تيوكلا كومريلا ءاول رداغ دقو"
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 لامح يرصملا سيثرلا لسرأو ءرصم ىلإ م1471 ويام ٠١ يف ةيتيوكلا تاوقلا

 زازتعالاب يروعش فصأ نأ عيطتسأ ال :الئاق داليلا ريمأ ىلإ ةيقرب رصانلا دبع

 ىلإ مهفقاوم اهاجر ذختيل ةرهاقلا ىلإ لصت ةيتيوكلا تاوقلا عئالط اهنيب رخفلاو

 اهعم نيبهأتم ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا يف ةحلسملا تاوقلا نم لاجرلا بناج
 117 ني اى

 ةحلسملا تاوقل ءانبأ نم تيوكلا ءادهش رصم تعيش م٠141 ماع يفو

 ."7فازنتسالا برح ءانثأ ةانقلا ة ةهبج يف اودهشتسا نيذلا ةيتيوكلا

 قوقحلا نع عافدلل اهاجرب ةيناث ةرم تيوكلا تكراش ١4177 ماع برح فو

 لوأ يف" : الئاق كاذنآ بيجرلا دمح ديسلا رصم ىدل تيوكلا ريفس حرص دقو

 ةحلسملا تاوقلا ع عضو هيف ررق اًعامتجا يتيوكلا ءارزولا سلجم دقع ةكرعملا مايأ

 تاوق العف تلسرأ دقو «ةكرعملا يف كارتشالل ادادعتسا ئراوط ةلاح يف ةيتيوكلا

 عربتلل نينطاوملا ةوعدو ىحرخلا لابقتسال تايفشتسملا دادعإ متو ؛ةهبجلل ةيتيوك

 .؟"7” لاملاو مدلاب

 يف م1417“ ماع ربوتكأ برح يف ةكراشملل اهئانبأ ميدقتب تيوكلا فتكت ملو

 ةوق) مسا تحت نالوجلا ةهبج يف اضيأ تكراش لب ءانيس ةهبج يفو سيوسلا ةهبج
 بارع ف تارئاطو نيرايط نم ةيتيوكلا ةيوحلا تاوقلا تكراش ارك« (ءارهجلا

 ملاسلا هللا ديعلا دعس خيشلا كاذنا عافدلاو ةيلخادلا ريزو ماق لقو مآ 0 ماع

 .قيسس نعرلا دبع دنع كما ىمزع# بط ةكزعملا يف تيوقتلا (3)

 .م191 وينوي ؟" - رصم - روصملا ةلجم (2)

 ."1919/7 ريمسيد ؟١ روصملا ةلجم (17)
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 ددع غلب دقو :م 191/7 ماع نالوجلا ةهبج يف ةيتيوكلا تاوقلا ةرايزب حابصلا

 برحلا هذه يف دهشتسا دقو «لماك ءاول يأ ؛يتيوكلا شيجلا ثلث وحن نيكراشملا
 .تيوكلا ءانبأ نم نيعبرأ وحن

 تاوقل [يركت ايعادو باتح ريرحتلا ةمظنم تماقأ م1915 ريمتبس يفو

 .' ”خيشلا لبجو نالوجلا كراعم يف تكراش ىتلا ةيتيوكلا ءارهجلا

 ءاول دونج نم ةريخألا ةعفدلا تيوكلا تلبقتسا م1915 ربوتكأ يفو

 ةهجاومل سيوسلا ةانق ةهبج ىلع ةطبارم تناك يتلا ةدحولا يهو «كومريلا

 يق آ] ذنم ةينويهصلا تاوقلا

 تكرتشاو م1977 برح

 .''"كانه راد يذلا لاتقلا يف

 )١( اسس 3 انا دامتالاا| ةلمع 1 .

 ) )1ريوتكأ 16 ةيروهمجلا ةديرج 1419/4
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 ثلاثلا لصفلا

 .يعمتجملا معدلا :ًالوأ





 ثلاثلا لصفلا

 نيطسلفل يتيوكلا يبعشلا معدلا
 كك م

 . كيف ليقف

 ةرصانم يف مهملاو زرابلا رودلا هحئارشو هتاف لكب يتيوكلا بعشلل ناك دقل

 رود تيوكلا ءاملعل ناك دقف «يداليملا نيرشعلا نرقلا علطم ذنم نيطسلف ةيضق

 يف زيمتملا رودلا اهئارعشل ناك اك ءنيطسلف ةرصانمل تيوكلا ءانبأ ثح يف مهم

 ؛نيرشعلا نرقلا علطم يف ركبم تقو ذنم نيطسلف نع عافدلل سامحلا حور ثب

 نيطسلف ةيضقل تاعربتلا عمد 0 د هئايرثأو تيوكلا راجت ناك دقلو

 مهتاقاللع لالخخ نم نيطسلف ةيضق معدل ةيباجيإ فقاوم ذاختا يف رود مهل ناك اك

 .سدقلا يتفمو تيوكلا ماكح عم

 عافدلا يف فرشم رود اهتاعماجو اهسرادم بالطو اهبابشو تيوكلا ءانبألو

 لكشب تمهاس يتلا ةيتيوكلا ةأرملا رود لافغإ نكميال هنإ اك ءنيطسلف ةيضق نع
 زراب رود اضيأ ةيبعشلا تاسسؤملل ناك دقلو ءنيطسلف ةيضق ةرصانم يف ريبك

 طباورلاو ةيبعشلا ةيمالعإلا تاسسؤملاو يتيوكلا ةمألا سلجمك ناديملا اذه يف

 ةيريخلا ناجللاو تايعمجلاو ماعلا عفنلا تايعمجو ةيلامعلا تاباقنلاو تاداحتالاو

 .نيطسلف ةيضقل تادعاسملا تمدق يتلا
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 :يعمتجملا معدلا -الوأ

 :تيوكلا ءاملع - ١

 ؛نيطسلف ةيضق ةرصانم يف زراب رود تيوكلا ةلود يف نيدلا ءاملعل ناك دقل
 : اهيف اومهسأ يتلا تالاجملا زربأ نمو

 :نيطسلفل عربتلل ةوعدلا تأ

 تيوكلا ءانبأ يف سامحلا حور ثب يف حضاو رود تيوكلا ءاملعل ناك دقل

 بوجوبو نيطسلف ةيضقب ةقلعتملا ةيريخلا ناجللا ةيوضع يف ةكراشملا 0

 :ينيطسلفلا بعشلا ةرصن

 تانيثالثلا ذنم تسسأت يتلا ةيريخلا ناجللا يف تيوكلا ءاملع نم ددع كراش

 تاعربتلا عمج يف ةرثؤمو ةلعاف مهتكراشم تناكو ءانموي ىلإ نيرشعلا نرقلا نم

 خيشلاو يعانقلا يسيع نب فسوي خيشلا كراش دقف «ةينيطسلفلا ةيضقلا ةرصانل

 تاعرتلا عمج تانيثالثلا يف تسسأت يتلا ناجللا يف مهريغو سيمخلا دمحأ

 انموي ىلإ ناجللا هذه لثم يف ةكراشملا يف تيوكلا ءاملع رمتساو .نيطسلف ةيضقل

 ردان .د خيشلاو ناطقلا دمحأ خيشلاو نيسايلا لهلهم مساج.د خيشلا لاثمأ ءاذه

 .مهريغو يرونلا

- 122 - 



 :ايمالعإ نيطسلف ةيضق زاربإ -ج

 نيطسلف ةيضقب تيوكلا ءانبأ ةيعوت ف لضافألا تيوكلا ءاملع كراش

 اهياصتغاو نيطسلف ىلع دوهيلا ءادتعا نايبو اهترصانمو اهنع عافدلا ةرورضو

 نم كلذو ؛لتحملا ينويهصلا نايكلا نم اهريرحتل سيفنلاو يلاغلا لذب ةرورضو
 تيوكلا ءانبأ ءابطخخ زربأ نمو ؛«تاودنلاو تارضاحملاو ةعمجلا بطخ لالخ

 دجسملا نع عافدلا ربنم بيطخب يمس يذلا ناطقلا دمحأ خيشلا ناديملا اذه يف

 تيوكلا ءاملع مهاس امك ؛لاجملا اذه يف اومهاس نيذلا ءابطخلا نم هريغو ىصقألا

 جماربلا يف ةكراشملاو تالجملاو فحصلا يف ةباتكلا لالخخ نم ةيعوتلا هذه يف اضيأ

 مت امك ءنيطسلف ةيضقب ةقلعتملا ثوحبلاو بتكلا فيلأتو ةينويزفلتلاو ةيعاذإلا
 ءارسإلا ةبسانم لثم اهم ةيعوتلا يف نيطسلفب ةقلعتملا ةينيدلا تابسانملا لالغتسا

 )ناونعب اباتك يرونلا هللا دبع خيشلا فلأ دقو «تابسانملا نم اهريغو جارعملاو

 .اهتيسدقو نيطسلفو جارعملاو ءارسإلا نع هيف ثدحت ( ةدلاخلا ةزجعملا

 ."ةمأ ةيضق سدقلا" ناونعب اباتك نيسايلا لهلهم مساج..د خيشلا فلأ امك

 ةاكزلا جارخإ زاوجب ةقلعتملا ىواتفلا رادصإ-د

 تيوكلا ءاملع اهردصي يتلا ىواتفلل ناك دقل

 اهاصيإو دالبلا جراخ ةاكزلا جارخإ زاوجب

 .نيطسلف ةصاخبو «ملاعلا لود يف اه نيقحتسملل

 نيطسلف ءانبأ معدل تيوكلا ءانبأ ةاكز لاصيإ يف رود
 ةرشتنملا ةينيطسلفلا تاييخملا ةثاغإو اهيف نيدماصلا
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 نع لزانتلا ميرحت ىوتف ىلع عيقوتلا يف تيوكلا ءاملع كراش اي «ةيبرعلا دالبلا يف

 يف يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا ءاملع نم ريثكلا اهيلع عقو يتلاو نيطسلف نم ءزج يأ

 .كلذب صاخ باتك يف يعامتجالا حالصإلا ةيعمج اهت رشن يتلاو م1164 ماع

 :ةيملاعلاو ةيلحملا تارمتؤملا يف ةكراشملا-ه

 ىتلا نيطسلف ةيضقب ةقلعتملا تارمتؤملا يف تيوكلا ءاملع نم ددع كراش

 يتلا ثوحبلا لالخ نم زراب رود مهل ناكو ءملاعلا لود فو تيوكلا يف تدقع

 يعامجلا كرحتلا ةيمهأ نيدكؤم تارمتؤملا يف لاعفلا مهدوجوو اهيف اوكراش

 .نيبصاغلا دوهيلا نم اهريرحتو نيطسلف نع عافدلل

 خيشلا رضحو ؛سدقلا رمتؤم يف م1407 ماع داشرإلا ةيعمج تكراش دقف
 سدلقلا يف يمالسإلا رمتؤملا سرافلا هللا دبع باهولا دبع خيشلاو يرونلا هللا دبع

 .م41 ماع

 :تيوكلا ءارعش -"

 ةرصنل تيوكلا ءانبأ يف ةسامحلا حور ثب يف حضاو رود تيوكلا ءارعشل ناك

 مظن تاروثلاو ثادحألا ةيادب عمو نيرشعلا نرقلا علطم يفف «نيطسلف ةيضق

 دلاخ رعاشلا مظن م١ 47/ ماع يفف .نيطسلف ةرصن ىلإ ةيعادلا دئاصقلا ءارعشلا

 ةدهاعم مطح نيح لاك ىفطصم نيب نراق دقو .روفلب دعو لوح ةديصق جرفلا

 :لاقف روفلب دعو مهقوط نيذلا برعلاو رفيس

 قاوطأ انب روفلب دْعّولو اهدوهعو '''(رفْيسَب) يوقلا ره

 .ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب ايكرت ىلع ءافلحلا اهضرف يتلا ةدهاعملا يه "رفيس"(١)
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 يف يخيراتلا برعلا قح اهيف دكؤي روفلب ىلإ ةديصق هجو م474١ ماع يفو

 ديدج نمهلزلزت ىثح افازلزيشضقتيام
 يس لاو هيلا شان افنفاب كدفو اس نيم
 ديعبلاناعنك دهع نم مهدودج راذ اللا

 دوقحلاو ملئاملا ىوس نيصافلا دوو هيلل ام

 (١)دوجولا ئرب نأ ذنم كلاملا يف ديرش بعش

 ."'"جيلخلا رعاش ةينيطسلفلا ىروشلا ةديرج هيلع تقلطأ دقو

 يبويألا يقوش دومحم رعاشلا مظن "قاربلا ةثداح" ءانثأ م1474 ماع يفو

 ثبعتل دوهيلا دي قالطإو روفلب دعو رادصإ يف ايناطيرب ةسايس اهيف مجاب ةديصق
 :لاقف تاسدقملاب

 ناقذأ دقحلا رامخ نم الا تره ةلزهم روفلب نم نيطسلف فو

 ناهرب ليكنتلا ىلع "قاربلل"و ةبطاق سانلا ءاس سدقلا ثداحف

 نايؤذ كتفلل مهو دوهيلا يديأ اهججؤت ًاران متلعشأ مويلاو

 .نيطسلف اهب ترم يتلا ثادحألا لك ين رود تيوكلا ءارعشل ناك ايك

 ةرصن لوح دئاصق ةدعب بيبشلا رقص رعاشلا ىربنا م977١ ماع ثادحأ يفف

 :لاقف نيطسلف

 جرفلا دلاخخ ناويد رظناو - م19197/-١ط -7١١ص نايقولا ةقيلتخ - ىبرعلا رعشلا يف ةيبرعلا ةيضقلا )١(

 ١174. ص - لوألا ءزللا ديزلا ذوعس دلابخ -نيئرق يف تيوكلا ءابدأ (؟)
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 رغ ةفراطغ ليلابب داهج مهوهكو مهنابش تدهاج دقو

 رفثلا ةمساب ءايلعلا هل تداعو هعقوب رس دحملا داؤف داهج

 رشلا دي نم اهريغ ال مكسوفن ا باي هود إن

 ماع نيطسلف نم تيوكلا يف سيردتلل ةيميلعتلا ةثعبلا ترضح نيحو

 : اهيف لاق ةديصق ةثعبلا لابقتسا لفح يف ركسعلا دهف رعاشلا دشنأ م“

 يناوخإ اي تخألا لاح فيك انوريخ ةفاقثلا لسر اي هللاب

 ناكسلا ةيقبو هدونجو "اهنيمأ" فيكو انيطلسف ينعأ

 ناكم لكب اهيف مهرورش دوهيلا ثب ام دعبو حافكلا دعب

 نائدع ينب نم مغايضلا ةيبلت تعمسو اهءادان تعمس نإ

 ."'ناسغ ونب اوبكنال ناسغ ينب نم ةبورعلا نابش ريئزو

 «ةقيقد ةعباتم نيطسلف ةيضقل اهئارعشو تيوكلا ءانبأ ةعباتم تناك دقو
 رعاشلا اعد م577١ ماع بارضإ ءابنإ دعبف .برق نع ثادحألا لك اهيف اوعبات

 نم ةداقلاب داشأو نيطسلف ءانبأ ةدعاسمل نيملسملاو برعلا ءانبأ بيبشلا رقص

 :لاقف اهئانبأ

 ابذلا نسحي هموق نع هب اماسح هلس سمأ هتاف نم برعي ىنب
 ابنذلا كلذ هب وحمي ام نيطسلف هفك مويلا حنمت نأ هتاف امف
 ىبرقلاو ةبورعلا ماحرأ كلائه اوركذاو لا لاملا رثكب اودوحف

 :لوقيف امهبحصو صاعلا ديعسو يجقواقلا يزوف نيدئاقلاب ديشي مث

 ايركز هللا دبع -هرعشو هتايح ركسعلا دهف رظناو ؛174.ص فلخ هللا دبع :ةيئيطسلفلا ةيضقلا داعبأ )١(

 ."ط ١ 8ص يراصنألا
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 رخدزت د راونألا ةيع يلا كلت هتبيش يدعسلا ناحرفب اوّيح

 رهزألا نمو رصم نم .بيبغلا قم ماقلا بلط م1477 ماع يفو

 ةيقارعلا لجسلا ةلجم اهترشن ةديصق يف كلذو ءنيطسلف ةرصنل كرحتلا فيرشلا

 ليكنت نم اهئانبأل ثدح امل نيطسلف ةدعاسمل اهيف وعدي ىرخأ ةديصق يف مث
 :اهيف لاق دوهيلاو زيلجتإلا نم ةدراطمو

 ديهش علطم هللا نإو ل نإ برعلا كولم
 ديرممهملاظناطيش نمل متعنص ام ملعأ وهو لاآسيس
 ديفم فاك هباذع فرصل كم تان هن لهف

 دوف نه يبصلا نم بيشي ًايوطخ نيطسلف تناع مكف

 :اهيف لاق لجسلا ةديرج اهترشن ةديصقب داهجلا ىلع برعلا ثحي مث

 ماقم مكضرأب مكل سيلف ماركلا برعلا اهيأ اوَسنت

 : نيطسلف نع ًاعفادم لاتقلا تاحاس ىف كراشيل ارصبم ناك هنأ ول ننمتو

 بضعلاو أ ةانقلا لمح ىلعاريدق . ارصبم تنك ول فنألا عدجب تددو

 برضلاوأةاغطلا نعط يفنموقلا نم مهمه نيطسلف تتاب نم كرشأل

 يبر لع فاخريغيرذعناكنإو ًاعنقم درجملا لوقلا ىرأ تسلف

 : ىرخأ ةديصق يف لوقيو
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 ماصمصلا يدي يف برضلا نسحي 0202 ريصب كاذ زع ذإ ىنإ تيل

 مارح داهجلا بجاو نع كعم امايق تعطتسا ول يدوعقف

 ماافغمطلا ةاغطلا هيف ينيقتي ءاقب وأ ةداهش يبسحبو

 : ىرخأ ةديصق يف لوقيو

 ''"' ماسج نهراغص بوطخ نم انيلإ توكش مك نيطسلف اي

 :الئاق ىرونلا هللا دبع خيشلا دشنأ م447١ ماع يفو

 رمأ هب انيهد رمأ ىهتنا كيلإ هثشن تبنمو ىلعألا فرشلا ىتف

 ربكلا فرشلاو دجملا كيفو كيلإ ةبيرق يهو رعلاةاتف ا
 رمسلا لسألاو ضيبلا فويسلا نيأف اهمتامح متنأو نيطسلف ىقشتأ

 ركذ اهعفريو تيص اهلثمي ةرتع لك نم نم دجملا لاجر نيأو

 :الئاق م547١ ماع يف نيسح دمحأ هللا دبع رعاشلا دشنأو
 ديهشلا سدقلا ىبنر لع تالئاسالاءامدلا اوّيح

 ديدحلا وسديفيابف ديدحلاةرجمرلاوووهع

 دوهيلاةينابزلايديأ نم ءاردعلااوصلختساو

 ىدصت م1914١/ ماع يف نيطسلف ميسقت عورشم ةدحتملا ممألا ترقأ نيحو

 :ةائاف ميسقتلا يف ةلادعلا هجو نع لءاستي جرفلا دلاخ رعاشلا

 ملكلاو ظافلألا يف بعالتلا اذام 2 ممألا ةئيه اي لب نمألا سلجم اي

 مقنلاو ليتقتلا يف وه له نمألاو ءهنطوم ءرملا بلس ةلادعلا له
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 ""يلظلاك خبراتلا يف ملاظملا نم ةلسلس ءدب الإ روفلب دعو ام

 :لاقف نانس هللا دبع رعاشلا راث م١ 44/ ماع يف نيطسلف ميسقت دنعو

 بقترت ةزع مه لهو 2 برعلل لبقتس حلفيأ
 برسعلا لالخ نم ةلخ الو مهب تسسيلو برع نولوقي
 .'"'”يبهذلا نيئر دونحلا دشحو دوهعلا ظافح نع مهلغشأو

 نم دئاصق م1958 ماع يف تيوكلا ءارعش نم ديدعلا ىقلأ دقو

 :يراصنألا ايركز هللا دبع بيدألا رعاشلا هلاق ام اهنم ناك نيطسلف لجأ

 اراهج ضرألا يف نوغبي اوربناو اراتس ملظلا حرسم نع اوعفر

 :لوقي ىرخأ ةديصق يف مث
 ىرابت ال تءاجو دجبملا يىبب انناطوأ تهز نيطسلفاي
 :لوقي فاقسلا دمحأ ذاتسألا دشنأو

 مقان نابضغ ظاوشلاك قرح مالس ٌىنم مالسلاةامحاي

 مراحملاهيفحابتنأو سدقلا يف لدعلا قنشي نأ ًالدع سيل
 :لوقيف نانس هللادبع رعاشلا دشني مث

 دييأت الو ةمعئر الب تحخبصأف كادي تطرف ام كبا

 :الئاق ديشرلا نسحملا دبع دشنأو

 ."”ابهن ىدعلل انناطوأ تحبصأ امأ ىبقعلا يه سئبو ىبقعلا هذه لجأ

 هللا دبع ؛ةايحلا ف هتفسلفو بيبشلا رقص 71١7١ ص ىلإ 7 ٠ ص نم فل هللا دبع ةينيطسلفلا ةيضقلا داعبأ )١(

 ١4 ةص يراصنألا ايركز
 .؟؟ 8ص حاتفلا دبع ٍلع- تيوكلا يف رعشلا مالعأ (؟)
 . 778 ص ىلإ 777” ص نم فلتخ هللا دبع ةيئيطسلفلا ةيضقلا داعبأ (1)
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 دشار رعاشلا دشنأ م144١/ ةنس ويام ١6 يف ايناطيرب بادتنا ءاهتنا دعبو

 سماخلا ددعلا م1158 ناريزح يف داشرإلا ةلجم اهترشن ةليوط ةديصق فيسلا

 :اهيف لوقي ؛ةيناثلا ةئسلا

 بادتنا ةسدقملا ضرألا نع هيلع فوسأم ريغ ىلوت

 باتكلا هلعاف فصول قيضب افسع هللا دالب تساق هل

 مهعم عيمجلا نأ مهل نيبو « لاضنلاو ةلاسبلا ىلإ ديعس روب يلاهأ نانسلا هللادبع

 :لاقف

 امشألا سار لا يعفراف ةناتكايكفلخ برعلا
 اموأو اجيحلا ىلإ يعادلا اعد اذإ نيئيهتم
 امزعديدهتلاوهنم طبثشي مل ةراشإلا نهر

 الأ نك تكتل اذإ يدا ولا ة رصنل سس وفنلا اورذن

 بطاخو :نيطسلف ةدجنل نوعدي تيوكلا ءارعش دشنأ م1951 ماع يفو

 :ةائاق برحلا يف نوكراشي مهو تيوكلا ءانبأ يناودعلا دمحأ رعاشلا

 اهرابغ دولخلا ىلإ ضوخت برح تسدقو كتمن ضرأ تسدقتو
 اهراطخأ اوضورو بوطخلا اوهرك انل ناوخإ ءائيس يف كانهو
 اهراعش موجتلا ماه ىلع تعفر ةمأاتأءدهعألاملعيلو

 :لوقيف يئادفلا لمعلا يحي ديزلا دوعس دلاخ رعاشلا اذهو

 هئاول تحت ناديملا يف كالإ تأراف بو لاقلا انم تتفلتو

 هئثادرب ىدرلالاتخنوميض انفلي نيح تنأ ةلاوطبلا زمر

 :لوقيف فلخ لضاف رعاشلا امأ
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 دودسلا فلخ امل دجولا انفش دقف نيطسلف اي انيئثّدح

 (”يديعأ دجملا فلاس يديعأف اثئاحنأ يف قوشلا دبتساو

 ةديصق يف هناويد يف نييدلا فيطللا دبع رعاشلا لاق م1917 ماع برح يفو

 تيوكلا ءانبأ رود دكؤي مث ءاهنع عافدلا ىلع رصم ءانبأ اهيف ثحي "روبعلا" ناونعب

 :لوقيف ناودعلا يف ةكراشملا لودلل طفنلا عيب عنمب مهمعد يف

 عقوتن يذلا اذه لب عدبال  عفادللا اًنع بانف بيطخلا تكس

 عضخمو نيكتسي ال نم مزع يف ىغولل ةنائكلا دسأ تبثئاوتو

 اوعربت سوفئتلابو سيفنلا اوكرت اييوثمداهجلا يعاد اعدام

 : تيوكلا ءانبأ رود نع لوقي مث

 عفتنو رضن دق سانأ انأ  انريغولعن يكانمق مويلاو

 عرسأ مهنم قرشلا يف نم كاذكو انّدو بلطت برغلا بوعش تدغو

 ""”عفنأ وه امل اوعاصناف طفنلل ةجاح يف مههدالب نأب اوملع

 نع عافدلا ىلع نيملسملا ءانبأ ثحي "رمع اي كيبل" ناونعب ىرخأ ةديصق يفو
 رييغت نم دهاش امل لأتو اهراز ثيح "سدقلا ةعمد" ناونعب ةديصق يفو ءنيطسلف

 :لوقي ءاهبعش ديرشتو اهتاسدقمل دوهيلا سيندتو اهملاعم

 اهاركذ مايألا ىدم تولس الو اهاسنأ تسل يإ سدقلا ةنيدم

 اهاّير بيط اموي تركذت اذإ ملأ اهدعب يلقب ملأ مكف

 اهاشنم خيرات نع قطنت داكت ةرماع راثآلاب يهو ابمترز دق

 اهاياوز يف اموي تيشمت اذإ هرظنم نيعلا قوري ءىش لكف

 )١1( ص و 775 نص فلخ هللا دبع ةينيطلفلا ةيضقلا داعبأ 77.
 ) )1تيوكلا "ىحصفلا ةعومج" نييدلا فيطللا دبع ناويد ١15158 .69-15سص فلؤملل ةظوفحم عبطلا قوقح :م
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 اهآرم لاح ىتح بئاصملا نم هدباكت ام وكشت مويلا اهنكل

 اهابشأو اقالخأ ريزانخلا لثم اهعبارم يف ىرتت يداعألا ثيح
 اهاصقأ قرح يف مهدقح اورهظأو اهرظنل ابهبوشتو اداسف اوثاع

 : لوقي مث

 اهاوكش مويلا اويلف انيلإ وكشت ١ انرهظأ نيب تعاض سدقلا ىلع يفهل

 ('١اهانميو ىرسبلا أهدب ةلولغم تن :ك نمو مكيدانت ىهو رذع ال

 تغيص دئاصق نم ولخت ال اهدجت تيوكلا ءارعش نيواود يف لوجتت نيحو
 .نيطسلف ةيضق نع عافدلا لجأ نم

 ناويد ىفو "”نيطسلف نع عافدلل دئاصق ٍلسروب دهف رعاشلا ناويد يفف
 ."7”كلذك برجلا ديز رعاشلا

 نيذلا تيوكلا ءارعشل دئاصقلا نم ديدعلا تالجملاو فحصلا ترشن دقلو

 ضاهنتساو اهنع عافدلا لجأ نم ارعش اوغاصف نيطسلف مايألا نم اموي اوسني مل
 .(اهترصنل نيملسملا ءانبأ ممه

 :"ثيدحلا يبرعلا رعشلا ةبلح يف ىتيوكلا رعشلا" هباتك يف نيمأ ةدوج .د لوقي

 ثادحأ دصرو عونتو ةرازغب ةيموقلا اياضقلا يتيوكلا رعشلا لوانت"

 تاكرح ةدناسمو «يبرعلا ماعلا يعولا ةيمنت يف ريبك رودب هؤارعش ماق يذلارعشلا

 ١. نص - 19ص قباسلا عجرملا()

 . أ ةرث ركبت للا 71١ ص لسروب دهف ناويذ رظنا (1)

 برحلا ديز ةمينغ دادعإو عمج ١9196 لسالسلا تاذ تاروشنم برحلا ديز ناويد رظنا (1)
 نايبلا ةيسسؤم - روح ميهاربإ دمحم .د يبرعلا جيلخلا ةقطنمب رصاعملا يبرعلا رعشلا يف نيطسلف رظنا (4)
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 .2”" يبرعلا انملاع يف ررحتلاو حافكلا

 :اضيأ لوقيو

 يتيوكلا رعشلا يظفاحت تلغش - ىلوألا برعلا ةيضق - نيطسلف ةيبضق نإ"
 ."”"اهلبق وأ م918١ ةنس ىلإ عجري ركبم تقو ذنم

 دحاولا نرقلا علطمو نيرشعلا نرقلا رخاوأ تثدح يتلا تاضافتنالا عمو

 رعاشلا ذاتسألا اذهف ؛نيطسلف نع عافدلا يف تيوكلا ءارعش رمتسا نيرشعلاو

 : لوقي فاقسلا دمحأ بيدألا

 يزان شطب فخم ال لذلا يضفراو زازتها يأ نود تنأ ايسك نك

 ىزاوبلا كلم ءامسلاف تقلح اهلهم ريزارزلاف تنأ ابك نك

 زازتعا لكب ىدرلا ماحتقال ىدانت ًاببشاي تنأ امك نك

 :لوقيف ةراجحلا ةروث ةضافتنا ىرخأ ةرم بطاخي مث

 ةراجح نم مهلتسم ىضيرقف هراعتساو ةيانك يد لنع سيل

 هرالتقاوهءايإاوجاهو رعشلااوظقيأ دق راغصلا ءالؤه

 هراذ ررحي نمل ىبوطف نيطسلف ضرأ لجأ نم اودانتو

 صاصرلا ةزرابم» ااونع ةديصق يف لوقت برخلا ديز ةمينغ ةرعاشلا هذهو

 :«رجحلاو

 يزرابت

 صاصرلا كيتلقم يف قعنيف

 ربحا ّيتحار يف حدصيو
 ةفاقثلا راد م1940 -ه١٠14 ؛١١ط 87 ص نيمأ ةدوج .د ثيدحلا يبرعلا رعشلا ةبلح يف يتيوكلا رعشلا )١(
 .ةرهاقلا - ةيبرعلا
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 : ةدادخ ملاس .د رعاشلا لوقي ةراجحلا ةروث يفو

 هفصاعلا يه

 هراجحلا اهيف رطمتو

 هحيبقلا هوجولا

 هفئازلا ىؤرلا لك رطمت

 نلعأ دق رجح" ناونعب يندنم نالس خيشلا رعاشلل ىرخأ ةديصق ينو

 :لوقي "هتروث

 رجحلا همزهي عفدملا

 رجفني هيتلا يديأبو

 راجحأل نآلا يأرلاو

 رظنلا انتيضقل اهيف
 ثبع اهمسحيل ناك ام

 ردخلا همكحي لقع وأ

 انمزهي ملسل عفنال

 "'رعتست اهاظل برحلاو

 اهتيضق ةرصنو نيطسلف نع عافدلا يف تيوكلا ءارعش تاوصأ تلازامو

 .نيبصاغلا دوهيلا نم اهريرحم ىتح لصاوتت

 )١( 47ص ىلإ 779 ص نم فلخ هللا دبع ةينيطسلفلا ةيضقلا داعبأ 7,.
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 :تيوكلا راه -'*

 معد يف مهملاو زرابلا رودلا اهئايرثأو تيوكلا راجتل لازي الو ناك دقل

 لب «نيطسلف ةيضقل طقف سيل ءمهئاطعو مهذبب تيوكلا راجت زيمت دقلو ءنيطسلف

 وأ تابكنلل ضرعتت يتلا ملاعلا لود ةثاغإو ةيمنتو معدلو تيوكلا مهدلب ةيمنتل
 .بورخلا وأ ثراوكلا

 لاومأ يف ىلاعت هللا قح ابنأل مهلاومأ ةاكز جارخإب تيوكلا راجت زيمت دقو

 اضيأ اوزيمتو ءتابهلاو تاقدصلا عفدب اضيأ اوزيمت اك «ءارقفلا ىلإ درت ءاينغألا

 ءاقلت نم اهنومدقي «تيوكلا يف طفنلا روهظ لبق اميدق مهسفنأ ىلع بئارض ضرفب

 ماع /0 ىلإ تلصو دقو «دالبلا نوئش ةرادإ يف هتدعاسمل كلذو «مكاحلل مهسفنأ

 زيمت اك ؛نيجاتحملاو ءارقفلل مهتاقدصو مهتاكز جارخإ ىلإ ةفاضإلاب مال“
 تاينيرشعلا علطم ذنم نيطسلف ةيضق معدل ءاطعلاب ًءاسنو الاجر تيوكلا راجت

 دقو نيطسلف ءانبأ عم ةديطو ةقالع تيوكلا راجتل ناك ثيح «نيرشعلا نرقلا نم

 ةلاسر فيس لآ يلع نب نالمش يتيوكلا رجاتلل ينيسحلا نيمأ دمحم خيشلا لسرأ

 . '""اهيف لوقي نيطسلفل عربتلل اهيف هوعدي م54 ماع يف

 نيعتسن هبو ميحرلا نمحررلا هللا مسب

 نيمآ هللا هظفح فيس نب ىلع نب نالمش جاحلا ماما لجألا ةرضح

 نع عافدلاب لجو زع هللا انرمأ دقل دعبو .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 .مالسإلاو برعلا ةيضق نع عافدلل نيدلا لاجر ضعب ضبغ اذهلو اننيد
 ليبس يف رفسلاو قاشملا اولمحتو مهتالئاع اوقرافو مهءاطوأ اوكرتو
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 : 0 | يف لجو زع لاقو .هللا ةملك ءالعإ

 *ناص طن فيس دباب هس عال( ةانع مكلاومأب اودهاجو )زيزعلا هباتك
 0 لو زيا نيف شل جم + 21 لع. لاومألا مدقق "”(مكسفنأو

 0 0 2 555 .عافدلا رمأ يف سفنألا

 هنيمم سس يسع 0200
 2 يدل ١ هلاومأب داهنجلا ىلإ مدقت هررخبو

 |[ اعرب طبر غل دع ساس 0-0 انينج قلاب ب -

 م هجر اط سا ملأ عب زافقلاو

 يف بتكلاو تالاقملا ررحيو ايوفش

 نيملسملاو برعلا ةملك ديحوت ليبس
 ديس ءاول ريخ تحت قافتالا لصحيل

 تحبصأو انيديأ نيب نم لاملا دفن دق
 .اهعبط دون نيملسملاو مالسإلا ليبس يف تافلؤم اندنعو ديدش كنض يف انتالئاع

 مالسإلا كولم عم مهافتلاب انلامعأ لصاون نأ هللا ىلع لكوتلا دعب نيمزاعو
 مهلاوقأو مهامعأ ىلع لودع دوهش نحنو مهنيب |يف ماع حلص دقعل مهوعدنل
 ."”(مكيوخأ نيب اوحلصأف ةوخإ نونمؤملا امنإ) لجو زع هللا باتكب لمعنل

 نيدلا يضقي هيلعف قحلا ىلإ دوعي ىتح نيملسملا عيمج هيلع ضرحن ىغب نمو

 )١( مقر ةيآ «ةبوتلا ةروس 1١.
 مقر ةيآأ :تارجحلا ةروس (؟) ٠١.
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 متدهاج اونوكتف ةيلام ةدعاسم انل اومدقت نأ ةءورملاو ةيبرعلا ةماهشلاو فينحلا

 .انسفنأب دهاجن نحنو مكلاومأب

 لامعألا نوردقت مكنأل ةماهشلاو ةنوعملاو ةءورملاو قحلا لهأ متنأ ورغالو

 (مهنم سيلف نيملسملا رمأب متبي مل نم) ملسو هيلع هللا ىلص لاقو اهردق قح

 ."0"'اًرجحأ مظعأو اريخ وه هللا دنع هودهت ريخ نم مكسفن هنأ

 :اهنم لاكشإ ةدع ىلع تيوكلا راجت ءاطع ناك دقو

 : نيطسلفل عربتلل تسسأت يتلا ةيريخلا ناجلل عربتلا -أ

 تيعرح يتلا ةيريخلا تاسسؤملاو ناجلل مهلاومأب تيوكلا راجت عربت دقو

 عمجو اهفادهأ قيقحت يف حجنتل ناجللا كلت نكت لو نيطسلف ةيضقل تاعربتلا

 بوعشلاو لودلا ةدعاسمل تاعربتلا عمجل ةيريخ ًاناجل تيوكلا راجت سسأ
 نابشلا ةيعمج اهنمو ؛,م1475١ ماع ىصقألا دجسملا رامعإ ةنحجل اهنم ؛ةررضتملا

 اوعمجو م17 ماع دنهلا ِْق نوميقملا تيوكلا راجت اهسسأ يتلا نيملسملا

 ما ماع ناحلو م1575 ةنبو ما 4 ماع ةنجلك نيرشعلا نرقلا نم

 كلذو «تيوكلا ةعانصو ةراجت ةفرغ نع ةقثبنملا تاعربتلا عمجل ةيبعشلا ةنجللاو

 ماق ثيح «نيطسلف ةثاغإ قودنص سيسأتب ةنجللا هذه تماق دقو ؛م1407 ماع

 .؟١ مقر ةيآ «لمزملا ةروس 03(
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 انموي ىلإ نيطسلفل تاعربتلا عمجت ةنجللا هذه ترمتساو تاعربتلا عمجب راجتلا

 ةيلهألا تايعمجلاو نيطسلف عم ةنجللا هذه ربع تيوكلا راجت لصاوت دقف ءاذه

 مهسأ امك «مايق ريخ اهرودب تماق ثيح مهل تاعربتلا لاصيإ لالخ نم ةيريخلاو
 تاعربتلا اومدقو م477١ ماع يف يتيوكلا رمحألا لالهلا ةيعمج سيسأت يف راجتلا

 :ةيدرف ةيريخ ناحل ليكشت -ج

 تاعربتلا اهالخن نم اومدق ةيدرف ةيريخ راودأ تيوكلا راجت نم ددعل ناك

 نينسحملا نم مهيلإ تمدق تاعربت نم وأ ةصاخلا مههاومأ نم ءاوس ؛نيطسلفل

 دئاز نيطسلف ة رضنل انا اوسسأ نيذلا راععلا ءالؤه نمو :نيطسسملل اهاصيإل

 مساب ةيريخ ةنحل سسأ يذلا عوطملا باهولا دبعلا يلعلا زيزعلا دبع موحرملا ريخلا

 .20( ءادهشلا رسأو نيينيطسلفلا ةدعاسمل ةيمالسإلا ةنجللا )

 نيطسلف ءاثبأ ةدحن ف ةمهاسملاب ةصاخخلا هلاومأبو ةيدرفلا هدوهجيب ماق ثيح

 رسأ ةلاعإب ةنجللا هذه تلفكت دقو ,م ١471 ماع برح دعب مهتدعاسمو مهتثاغإو

 .مهئانبأ ميلعتب تلفكت ايك ةصاخلا هتقفن ىلع نيينيطسلفلا ىرسألاو ءادهشلا

 :ينويهصلا نايكلا ةعطاقم -د

 ينويهصلا نايكلا ةعطاقم يف زيمتم رود اضيأ تيوكلا راجتل ناك دقو

 ةعانصو ةراجت ةفرغ اهردصت يتلا ةيرودلا ةيمالعإلا تارشنلا تناكو ءايداصتقا

 نايكلا عم لماعتت يتلا تاكرشلا ةعطاقم ىلع تيوكلا راجت ثحت تيوكلا

 .ةيمالعإلا اهتارشن يف تاكرشلا كلت ءايسأ دروت ةفرغلا تناك ثيح ينويهصلا
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 :نيطسلف ةيضق ىلع اهحابرأ فرصت ةيراجت تاكرش سيسأت -ه

 .ينيزملا فسوي موحرملا ءانبأ راجتلا ءالؤه نمو «ةينيطسلفلا ةيضضقلا ةمدخل اهحابرأ

 :كونبلاو ةمهاسملا تاكرشلا عربتو معد -و

 تادعاسملا نم ديدعلا «كونبلاو ةمءاسملا تاكرشلا ةرادإ سلاجم تمدق

 برحل يداملا معدلا ةيتيوكلا كونيلا تسلق ماو ماع يفق ؛«نيطسلف ةرصنل

 يلاوح لداعي ام) يتيوك رانيد نويلم عبر عفدب كنب لك مزتلا ثيح م1417" ماع

 عةييفاسم ةكارص يهو ةيتيوكلا انيسلا ةكرش تماف (ى .؟''"(رالود فلأ 66

 اهمعد يف تيوكلا ةلود يف كونبلاو ةمهاسملا ةيراجتلا تاكرشلا ترمتساو

 . نيطسلف ةيضقل

 :نيطسلف ةيضقب ةصاخلا جماربلاو ةطشنألل راجتلا ةياعر -ز

 .اهتاجايتحا ريفوتو اهمعد لالخ

 مهتاعربتب نيطسلف ضرأ لخاد ةيريخلا عيراشملا نم اددع تيوكلا راجت ذقن

 هتاجايتحا ريفوتو ينيطسلفلا بعشلا معد ةرورضب مهنم اناويإ ةيدرفلا مهدوهجبو

 تايعمجلا لالخ نم اضيأ عربتلاب اومهاس امك ء.نيطسلف ضرأ ىلع هدومص قيقحتل

 .م1941/7 ريمسيد ١١ روصملا ةديرج )١(
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 .نيطسلف ةيضقب ةمتهملا ةيملاعلاو ةيبرعلاو ةيتيوكلا ةيريخلا ناجللاو

 : نيطسلف يف تيوكلا ءانبأ اهذفن يتلا ةيريخلا عيراشملا هذه زربأ نمو

 :م “1١92681 ماع ةزغب يمالسإلا زكرملا #

 زكرملا .نيطسلف يف تيوكلا راجت اهذفن يتلا ةيريخلا تاعورشملا لئاوأ نم

 ةصق يوريو «م1457 ماع يف كلذو «تاريصنلا ركسعمب ةزغ يف يمالسإلا

 م167١ ماع ذنم تيوكلا يف نيميقملا نيطسلف ءانبأ دحأ دمح ناميلس ديسلا هئانب

 :لوقيف

 داشرإلا ةيعمح روزأ كاذنآ تنكو ,م1457١ ماع تيوكلا ىلإ تمدق"

 تارايزلا ىدحإ ىفو «يللبرغلا عراش لوأ ةيكرابملا قوس يف تناكو ةيمالسإلا

 بتكلا ىلإ مهتجاحو ةزغ عاطق يف بالطلا ةاناعم نع تثدحت ةيعمجلا هذه

 .دحاو باتك يف نوسردي بالط ةعبرأ لك نأب تلقو «ةيسردملا تاجايتحالاو

 .يدوب فسوي هللا دبعو يدوب فسوي دمحم ناديسلا سلجملا رضح نمت ناكو

 يف ينذخأ دقو ءيدوب دمحم ديسلا لاقف ؛ديدشلا ءاكبلاب اذخأو ًاريثك ارثأت دقو

 امهبتكم ىلإ باهذلا ىّنم بلطو ءادقن ةيبور فلأ يناطعأو ةيعمجلا فرغ ىدحإ

 رضحأ نأ ناريألا ظلغأب يلع مسقأو غلبملا ةيقب مالتسال يناثلا مويلا يف يراجتلا

 يف هيلإ تبهذو ءاديدش ًءاكب ىكبي وهو ةلهدلا عراش يف يراجتلا لحملا يف هيلإ
 ترفاس فيصلا ةلطع يفو ؛ةيبور فالآ ةسمخ غلبمب اكيش بتكو يناثلا مويلا

 الو .دجسمو يمالسإ زكرم ءانب اوررقف ةزغ ءانبأ عم ترواشتو «نيطسلف ىلإ

 ءانبأ عفرو دوهيلا هلتحا دقو «نآلا ىلإ نيدوجوم دجسملاو يمالسإلا زكرملا لاز
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 م1527 ماع يدوب فس وبي هللادبعو دمحم ةداسلا نم ميرك عربتب ةزغ يف يمالسإلا زكرملا
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 .مهنم هوذخأو دوهيلا ىلع ىوعد نيطسلف

 لك سرد هيف ماقيو «نيطسلف ءانبأ دومص يف ريبك رود زكرملا اذه ناك دقلو

 ربكأ نم دجسملاو زكرملا اذه دعُيو «مويلا ىلإ ائاق سردلا اذه لاز الو «ءاثالث موي

 .'”ةزغ ةعماج ةركف تقئبنا هئمو «ةضافتنالل ةمعادلا دجاسملا

 :م ١9681 ماع سدقلا ةعماجو يبرعلا دهعملا *#

 اهترذب تسرغ سدقلا ةعماج" :سدقلا ةعماج ريدم هبيسن يرس ديسلا لوقي

 لافطألاب ينتعي دهعم ءاشنإل تيوكلا معد ربع تيوكلا يف م461١ ماع ىلوألا

 دعب |ميف يمسو «نيساي ريد حباذمو م414١ ماع ةبكن دعب مهءابآ اودقف نيذلا

 ام ىلع زيمتم يميداكأ ىوتسم هل ناك يذلا دهعملا اذه...يتيوكلا يبرعلا دهعملاب

 مت نأ ىلإ ءايجولونكتلاو مولعلل ةيلك ىلإ م1457 ماع ةسكن دعب لوحتو ءهاوس

 تانبلا ةيلكو ضيرمتلا ةيلكو نيدلا لوصأو ةوعدلا ةيلكو ةيلكلا هذه نيب داحتالا

 نانسألا بطو بطلا تايلك دعب اميف تاشنأ يتلاو سدقلا ةعماج اعيمج اولكشيل

 .''"ايلاح بلاط 66٠٠ مضتو ةلديصلاو

 :م //١91 ماع ةزغب ةيمالسإلا ةعماجلا *

 ناك دقلو «يبرعلا جيلخلا لود نم تاعربت عمج مت ةعماجلا هذه ءاشنإ دنع

 تاعماج ىريك نم دعت ىتلا ةعماجلا هذه دييشتو ةماقإ يف زراب رود تيوكلا راجتل

 ."”ةيملعلا تاصصختلا عيمج مضتو نيطسلف

 ١٠١17. ريمفون ١4 ءاثالثلا ماعلا يأرلا ةديرج (؟)

 1١/9/18 1١١, خيراتب ربج يزوف ديسلا عم ةلباقم (1)

 «ءا142 -



 تيزريب ةعماجب مناغلا دمحأ فسوي ةبتكم
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 ةيريخلا ناجللا عم نواعتلاب تيوكلا ةلودب ةيريخلا ناجللا لالخ نم نيطسلفب

 :م9/6١ ماع تيزريب ةعماجب مناغلا دمحأ فسوي ةبتكم *

 نم كلذو «مناغلا دمحأ فسوي موحرملا ءانبأ ماسب ديسلاو ةبيتق ديسلا مهاس

 تابتكملا ثدحأو ربكأ نم دعت ةبتكم ءانبب عربتلا يف ؛مناغلا تاعانص ةكرش لالخ

 ةيمهأ نيبي بيتك رادصإ مت دقو «نيطسلفب تيز ريب ةعماجل كلذو ةينقتو [مجح
 يوتحت ثيح م9/6١ ماع يف اهئاشنإ ذنم كلذو «ةعونتملا اهتامدخو ةبتكملا هذه

 ةيروه:(6105) ب ًايوعس كرتشتو قيريلجتإلاو ةيبرعلا نيتغللاب دل فلآ 66 لع

 .""باتك ١١١ ,٠٠٠ل عستتو رئاز )20١( بعوتستو

 :ايفاص تيب دحسم #

 فقوأو ءسدقلل هتارايز ىدحإ دنع مناغلا نيهاش دمحم هللا دبع نسحملا هانب دقو

 ."”دجسملا ىلع اهعير نم فرصي ؛ةيريخ فاقوأك ةيراجت تالحم دجسملا ىلع

 :ريدقت تاداهشو ةمسوأ ىلع تيوكلا راجت لوصح *

 لودلا نم ريدقت تاداهشو ةمسوأ ىلع تيوكلا راجت نم ديدعلا لصح

 ةيضق ةرصانمل ةديدع تاعربتو ةريبك دوهج نم هب اوماق امل نيطسلف نمو ةيبرعلا

 : ءالؤه زربأ نمو «نيطسلف ىلع ينويهصلا ناودعلل ىدصتلاو نيل

 .م13.8 زومت ؛ةبتكملا ىنبم حاتتفا ةيسانمب ةصاخ ةرشن - مناغلا دمحأ فسوي ةيتكم - تيز ريب ةعماج )١(
 ءعأ' :ه؟5-هآ 277١ ا ج١١ ص ةاكزلا تيب رادصإ ؛يدلب نم نونسحم (؟)

 - قش -



 . 01 01/ ماع رصانلا دبع لامح

 نم ريدقت ةداهش ىلع لصح دقو ناثعلا فيطللا دبع هللا دبع موحرملا -
 ."”يرخلا دوهجملل همعدل رصانلا دبع لامح سيئرلا

 0 يلعلا زيزعلا دبع موحرملا -

 /يباتم-1 ىلع نيترم لصح دقو عوطملا
 1-7 ةيروهمجلا ماسوو ريدقت تاداهش

 جما مرصأل ىفو م1917 ماع يف ةيبرعلا رصم

 أ يتلا ةيريخلا هدوهجل م384١ ماع
 امايستالا» 2 “ ب وقلم 0 .؟؟”رسخلا لابعأ 1 اهذب ك لأ ناز اق

 : 9 ةعاش مةديسلا ةنسحملا-

 انايدنال'.--ل تلصح دقو « رقصلا دمحلا

 نيطسلف سس ريدقت ةداهش ىلع

 ةرصنل اهعربتل م1575 ماع

 .؟٠ ص ةيراجتلا سبقلا عباطم - لححر ريبك - يفارخلا نسحملا دبع دمحم (1)
 .ةاكزلا تيب رادصإ "ال ةج يدلب نم نونسمم (1)

 .م144/.ط ١ج ةاكزلا تيب رادصا يدلب نم نونسحم (4)
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 ."'!اهتيضق

 تاداهش نم جذاين لي ايفو

 تيوكلا ءانبأ اهيلع لصح يتلا ريدقتلا

 00 ميحد عع : مهتاعربتو مهدوهحجل

 رحأ ضيرعتر ه ىشيملا ميت ىف تم ةلاس فقم ل هب رئسدنق متاضغا 1 0

 , ينتقل نطرلا لع ملا ءامحآلا ةيفل ارسم نقلا رارألا ءاميشلا ةيروهمخلا ةسائر

 ٠١ ظابطر لئاسو ليمانس لين لع كت سلع ارفف ظ ِ نيبو تكميم

 باهشلا ريضخ ث /ديسلا
 ١ غليم متم ذلعف 3 3 18

 ريا ارب هت ١ .نقيرفتاو «شيجلا حيلست يف مكنم ةمهاسم ةيبور

 ْ .ىدفملا نطولا
 "| ليبن ىلع يركش صلاخ اولبقتف

 ؛«مكتينطو قداصو مكر عاشم
 ١

 م 149517 ةنس رياربف يف ًاريرحت

 ةيروهمحلا سيئر
 دلع دز دع

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 مالك ٠ ءاط "5س ةىث ص يدلي نم نوئس )١(



 رصانلا دبع لامج ةيروهمحلا سيئر نم

 تيوكلاب راجتلا رابك نم نابثعلا فيطللا دبعلا هللا دبع ديسلا ىلإ

 دولا طباورل اديكأتو «ةقادصلا ىرعل ًاقيثوتو :مكلئامش ميركل ًاريدقت 3

 . ىلوألا ةقبطلا نم قاقحتسالا ماسو مكانحنم دقف

 ةيروهمحلا سيئر

 ةنسل بجر رهش نم رشع ثلاثلا مويلا يف ةرهاقلاب ةيروهمجلا رصقب اريرحت

 ."'نيلسرملا متاخ ةرجه نم نيعبسو ةتسو ةئايثالثو فلأ

 علطملاو ؛نيطسلف ةيضق ةرصنل مهتاقدصو مهتاكزب تيوكلا راجت مهاس دقو

 تاعربتلا كلت دجي اهراجتو تيوكلا تالاجرل ةيقيثوتلا ةيخيراتلا بتكلا ىلع

 .نيطسلف ةيضقل ةددعتملا

 نايثعلا زيزعلا دبع باهولا دبع ةذخونلا نسحملا تاعربت رتفد يف درو دقف

 وهو لاملا نم غلبم ركذ درو ايك «ةيبور 87١ غلبمب م7١*57 ماع نيطسلفل عربت هنأ

 هذبم هللا ىلإ مهبرقتب ةزيملا هذهب '''تيوكلا راجت زاتمي ثيح هللا قح مساب ةاكز

 تل ا داوعط

 اد | تافورصم
 2 و

 ' افلأ لورشعو ةسمخ غلبملا

 نوعستو ةسمخو ةثاععبسو

 تانأ 4و

 مآ اح ه ١474 ىلوألا ةعبطلا ؛لوألا دلجملا 45ص - ةاكزلا تيب رادصإ - يدلب نم نوئسغ )١(

 .لوأ دلجم - م4١٠1 ه.1414 ء١ط ؛5١5ص قاكزلا تيب رادصإ ؛يدلب نم نونسحم (؟)

- 147 - 



 حيلصت 1 عيبر ١1 ىلإ

 | ةيحضأو (؟) ةراهملا دجسم |

 ناريلس خألا دي يف 3 ظ

 ةيضق ةرصانمو معد يف ةيراجتلا تاكرشلاو كونبلا رودل جذومن يلي اهيفو

 ملاعلا يف ةيمالسإلا كونبلا ربكأ دحأك يتيوكلا ليومتلا تيب رود وهو «نيطسلف
 م٠199 ماع ىتح م191١ ماع يف هئاشنإ ذنم عربت ثيح «يمالسإلاو يبرعلا

 ةماقإ تلمش ًاعورشم /4 اهعومجم يف لثمت يكيرمأ رالود فلأ 7١8,6 غلبمب

 تاييخملا يلاهأ ةدعاسمو ةيعماجلا تايلكلاو ماتيألا رودو سرادملاو دجاسملا

 ربلا قيدانصو تافصوتسملا ءانبو ةيريخلا تايعمجلا ةدناسمو نيطسلف لخاد

 :'"اهريغو

 لالخ ينيطسلفلا بعشلل يتيوكلا ليومتلا تيب اهمدق يتلا 2-010

 (م114:- ١ 41/1/) ةرتملا

 ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا كرم ؛ريقفلا هط نيسح .دو حارشلا ىلع ناضمر .ذ ةيبرعلا ةيمنتلاو تيوكلا()

 , ١9 ص ىلإ 7 ص نم؛ 14 . 17ص
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 يذلا رمألا يكيرمألا رالودلاب وأ يتيوكلا رانيدلاب غلابملا تمدق دقو *

 .تادعاسملا ةيعون مامأ ةلمع لك نم ةمدقملا غلابملا لصف ىضتقا

 :تاعماجلاو دهاعملاو سرادملا بالط - 4

 اقادصم ؛مهدادجأو مهئابآ نم هودهاشو هودوعت ام ىلع تيوكلا ءانبأ أشن

 :يبرعلا رعاشلا لوقل

 هوبأ هدوع ناك ام ىلع انم نايتفلا ئشان أشنيو

 رورم دنع ةيراجتلا مبتالحم يف نوعربتي مهو ءابآلا ةيؤر ىلع ءانبألا دوعت دقف

 | 1 : : ني 1 .نيلئاسلاو ءارقفلا

 ةينيطعلفلا تاهيبملا مقالا |٠ مهر ءابآلا ةيؤر ءانبألا دوعت (ك
 قس ةداسا كادربا مي م مط وأ تويبلا يف مهلاومأ ةاكز نوجرخي

 0 ت00 ديعاوم يف ةيراجتلا مهتالحم وأ نيواودلا

 اذه | نوروسيملا ءابآلا دوعت اك :مبتاكز جارخإ
 3 7 ةطساوب ءارقفلا باللطلا موس لاصيإب

 عربتلا حبصأف ؛مهئانبأ
 نس أعوج ءاطعلاو

 ئ ةملأ ) هي : “ 3 ١ 4 ١



 نع ءانبألاو دادجألا نع ءابآلا اهثرو ؛يتيوكلا عمتجم جملا تاداعو ديلاقتو ةفاقث

 :رعاشلا لاق اك ءءابآلا

 اولعف |ملثم لعفنو ينبت انلئاوأ تناك امك يبن

 نوعربتي مهو ءانبألا سامح ىري تيوكلا ةلود يف يريخلا لمعلا ىلع علطملاو

 بوعشلاو لودلا اياضقلو نيطسلف ةيضقل تاعربتلا عمج تالمح يف نوكراشي وأ

 .ةررضتملاو ةبوكنملا

 م975١ ماع تاعربتلا نوعمجي تيوكلا بالط ه

 تيوكلا تعزف نيطسلف يف ىربكلا ةروثلا عالدنا عمو م1977 ماع يف

 دقلو «تاعربتلا عمج ىلإ اهبابشو اهخويشو اهئاسنو اهاجرو اهبعشو اهماكحب
 مهسفنأ اومظن نيذلا سرادملا ءانبأ تاعربتلا هذه عمجل نميألا دعاسلا ناك

 .راجتلا نمو يلاهألا نم تاعربتلا عمجل ءايحألاو قاوسألا يف اوراسو

 ةيماللسإإلا ةيريخلا ةئيطا سيئر - يجحلا مساج فسوي ديسلا ريخلا دئار لوقي

 :قباسلا ةيملاعلا

 ةغللا ردبلا مشاه ةسردم يف سردن - م1475 ماع يأ - ماعلا اذه يف انك"

 ميهاربإ ناطلس مهنم تيوكلا يف ريخلا لهأ نم ةعومجم تكرحتف ؛«ةيزيلجنإلا
 نم أرقت رابخألا تناكو ءناحرسلا ديز دمحأو سيمخلا دمحأ خيشلاو بيلكلا

 ةيدمحألا قوس فراعملا ةطوح يف ًايباطخ ًارمتؤم ةنجللا تّدعأف «حتفلا ةديرج

 نيطسلف لهأ ةجاح لوح مهيف اوبطخو سانلا اوعمجو ««ايلاح نايديرم قدنف)
 ىلع عضوت ةريغص تاقصلم دادعإ متو ؛دوهيلا رطخ ةيادب يف ةصاخ معدلل

 بوجن باش ةئثام براقي ام انددع ناكو ءرضخأ نولب راغصلا بابشلا ردص
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 ىلإ اهليوحت متو غلابملا عمج مت ًالعفو «غلابملا عمجم تويبلاو سرادملاو قوسلا
 ".«لايلعلا ةيبرعلا ةئيطا سيثرو سدقلا ىتفم ينيسحلا نيمأ دمحم خيشلا

 يريخلا لمعلا داّور ربكأ دحأ -هللا همحر- عوطملا يلعلا هللا دبع ديسلا لوقيو

 :قباسلا يعامتجالا حالصإلا ةيعمج سيئرو يتيوكلا

 نيطسلفل تاعربتلا عمج يف تاينيثالثلا فصتنم يف يتايح ةيادب يف تكراش"

 رضخأ هنول ًاراعش سبلن انك ةبلطك اننأ ركذأف :تيوكلا سرادم يف ةبلط نحنو

 قيرط نع تاعربتلا هيف عمجن قودنصب انم دحاو لك كسميو ءانسبالم قوف
 ةسردملا وسردم ناكو :"”م5١"817 ماع يف نظأ ام بسح كلذ ناكو سرادملا

 نع عافدلا ىلع ثحت يتلا دئاصقلا نودشنيو عربتلا ىلع بالطلا نوثحي ةيكرابملا

 دشني ةيكرابملا ةسردملا يسردم دحأ حلاصلا كلملا دبع ذاتسألا ناك دقف ءنيطسلف

 :اهنم ناكو بالطلا هعم اهرركيو بالطلل ةيسامح ديشانأ

 ””انيفتاكتم العلا ماه ىلع يشمنو روفلب دعو قحسنس

 رثألا تيوكلا سرادم يف سيردتلل نيطسلف نم نيثعتبملا نيسردملل ناك دقلو

 رمأالا ءاهبعشو اهتاسدققم ىلع دوهيلل ءادتعا نم نيطسلف يف ثدحيام حيضوت يف ريبكلا

 .'*!بوكتملا نيطسلف بعشل ءاطعلاو عربتلل تيوكلا بالطو ءانبأ عجسش ىذلا

 .م 1949/6/2 ١" يف هللا همحر عوطملا يلعلا هللادبع ديسلا عم ةلباقم (1)

 .يئادتبالا لوألا فصلا يف ناكو 5

 5٠١١. 7/7/7514 خيراتب مجن دمحم سيخ .د عم ةلباقم (4)
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 :م ١ ١414 ماع نيطسلف نع عافدلل ديشانألا نوددري تيوكلا ةفاشك

 ماع ةيملع ةيفاقث ةلحر يف نيرحبلا ىلإ تيوكلا ءانبأ ةفاشك نم دفو هجتا

 ثحتو «دوهيلاو ايناطيربب ددنت ةيسامح ديشانأ ءاقلإب دفولا ماق دقو م١0

 تاحيصلا هذه تراثأ دقو ءاهنع عافدلا ةرورضو نيطسلفب كسمتلا ىلع نيملسملا

 ملف ةيسامحلا تاحيصلاو ديشانألا هذه فاقيإ اولواحو «يناطيربلا بادتئالا

 تيوكلا مكاح ىلإ ةلاسر يولاج يناطيربلا دمتعملا لسرأ دقو ؛كلذ يف اوحلفي

 .©ةةقاقيإ لل ايغادو هتم ايرغتسم رمألا نع اهيف لآسي نباكلا دعا خيشلا

 ما914/ ماع ةيكرابملا ةسردملا يف تاعربتلا عمج .

 تميقأ ثيح ةيكرابملا ةسردملا يف عمجت تاعربتلا تناك دّقف م544١ ماع امأ

 ."'”تاعربتلا عمجل ةيريخ ةلفح اهيف

 م958١ ماع تاعربتلا عمج ه

 يرصملا شيلا حيلستل تاعربتلا عمجل تيوكلا ةلود تعد م465١ ماع يفو

 تيوكلا) ةديرج هت رشنأم اسستحي ةسورا/82 غلبم تيوكلا بالط عج

 ."”ةيبور فلأ ١١ غلبمب خيوشلا ةيوناث بالط مهسأ اك :"”ةيمسرلا (مويلا

 )١( ص باهش حلاص - نامز مايأ تيوكلا يف ميلعتلا خيرات 4,65-14,1١.

 .147-27سص مناغلا نيهاشلا فسوي مناغ فيلأت انترهوج انتيوك (؟)
 مارهألا ةديرج (؟) ١8 ظ .م1986 ريمفون

 ماض «براحملا هللا دبع .د ريعمو تيوكلا (4)
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 رئازجلا ىردهاهسل ربت التمام لاسم

 ْ هلق ...-,-.ب د ييسشا ب ايا هممت ........ هراشق افلم دب ايل ١٠٠١ ةمسلاب عن يعصف / بلاطلا نم تملتسا
 ٠ نييرئازجلا ني دهامسلل هنم اعرمت كلو

 هزل 1111 ب أ ”“ اه

 يدق تيوكلا سرادم يف تاعربتلا عمج تالمحل جذومل

 ماع رقم 5 نييتيوكلا بالطلل يرادإلاو ىلاملا ريرقتلا فو 5 ينالثلا ناودعلا

 رصف ىف قوسرادلا تيوكلا ءانبأ كراش دقف ءاعومدق ىنلا تازاقبتإلا نايب ع 3

 ديعسروب يبوكنمل تادعاسملا ميدقتو رصم ىلع ءادتعالا ءانثأ يف داهجلا بئاتك يف

 .يرصملا رمحألا لالهلا يف تيوكلا تايلاط تعوطتو (هينج ٠ ) غلبمب

 ددع عم نيطسلف ىلإ ةرايزب نييتيوكلا بالطلا نم ددع ماق ١9457 ماع يفو

 تاالحرب ايسارد نيقوفتملا ةيلطلا لاسرإ يف ةيبرتلا ةرازو تأدب ثيح ةذتاسألا نم

 مهليصحتو مهداهتجا ىلع ةأفاكم ةيبرعلا راطقألا نم ددعل تيوكلا جراخ ةيعيبر

 ١4714 ماع تيوكلا ةبلطل ينطولا داحتالا تاعوبطم . اماع نيرشع يف ةيتيوكلا ةيبالطلا ةكرحلا )١(
 ضع ١ 1١.

- 157 - 



 نع مليف ضرعب باهش حلاص يتيوكلا بلاطلا ماق م477١ ماع ينو :2"”يملعلا

 .""'ةينابسإلا ةغللاب هعزوو اكيرمأ يف نيطسلف

 ما19151 ماع برجل تاعربتلا نوعمجي سرادملا بالط ٠

 مايخلاو سبالملا اههالخ نم عمجتل زكارم سرادملا تناك «17 ماع يفو

 يف ةكراشملل تابلاطلاو بالطلا نم ديدعلا عوطت (ى ؛ةيطغألاو تادعملاو

 ددع غلب دقو «ةيلوألا تافاعسإلاو ضيرمتلا لامعأ ىلع ةيبيردتلا تارودلا

 .عوطتم فالآ ةعبرأ نيعوطتمو تاهمأو بالط نم تارودلا هذه يف نيكراشملا

 ."”يندملا عافدلا ةمدخو «لاتقلا نيدايم يف ىحرحلا ةمدخل مهدادعإ مت

 .تاعربتلا عمجلا اناجل اولكش دقف تيوكلا ةعماج بالط امأ

 لبق م1471 7/0 /؟١ يف تاعامتجا تيوكلا ةعماج تابلاطو بالط دقعو

 نايب رودص هالت «ةيبالط ةنحل باختنا متو .م1451/ وينوي © يف ةكرعملا عالدنا

 ؛نيدتعملا دض برحلا يف ةمهاسملاو ةكراشملل معادلا تيوكلا ءانبأ فقوم دكؤي

 عمجل ةيبعشلا ةنجللا ةطساوب تاعربتلا عمج يف ةمهاسملل ةوعدو تايقرب لاسرإو

 .مدلاب عربتلا يف ةمهاسملاو عوطتلل ةوعدلاو تاعربتلا

 ادنلريأو ةدحتملا ةكلمملا يف نوسرادلا تيوكلا ءانبأ عمتجا امك

 رهشلا مهتابترم نم لاملاب عربتلل مهدادعتسا نع نينلععمعم 14

 ."””يبرحلا دوهجملل

 مت
0 

 تيوكلا .١8 نع ينغملا دبعلا دم لداع . تيوكلا يف ةفاشككلاو ةضايرلاو ميلعتلا يضام نم تاحمل )١(

 مآ ها

 مايأ جيلخلاو تيوكلا يف ميلعتلا خيرات - يناثلا ءزجلا - باهش مساج حلاص باتكل ريخألا فالغلا رظنا )١(
 .نامز

 .؟ ص نيسح نمحرلا دبع دمحمو ةماش يمزع :ةكرعملا يف تيوكلا (*)
 .2 4 ص قباس عجرم - اماع نيرشع يف ةيبالطلا ةكرحلا (5)
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 عمجل ًاناجل اولكش دقف رصم تاعماج يف نوسرادلا تيوكلا بالط امأ
 لكشو ؛مدلاب عوطتلا ةيلمع ميظنتو بهدذلاو لاملاب تاعربتلا ميظنتو تاعرتتلا

 ةبلط داحتا رايتخا متو «لامعألا هذهب موقتل ثادحألا ةعباتمل ايلع ةنحجل ةبلطلا
 دينجت اهرود ناك ىتلاو ةنجللا ريتركس نوكيل م1471 ماع ةرهاقلا يف تيوكلا

 .'”ةكرعملل برعلا ةيلطلا

 ٠ ماع تاعربتلا عمج ١957م

 .نيطسلف ةيضق لوح ثلاثلا مهرمتؤم تيوكلا ةبلط ماقأ م574١ ماع يفو

 ايمالعإ ةينيطسلفلا ةيضقلا لقنو ينيطسلفلا لاضنلا ةدناسمل تاعربتلا عمج متو

 ."”ندرألا يف نييئادفلا عقاوم ةرايزب داحتالا سيئر بئان ماقو «ةيملاعلا تاداحتالل

 تاعربتلا عمجو ةيريخلا تاناجرهملا ةماقإب سرادملا تابلاطو بالط رمتساو

 سرادملا تدمتعا ثيح .دهاعملاو ةيبرتلا ةرازو سرادم لالخ نم نيطسلف ةيضقل

 ماع يفف «نيطسلف ةيضقل تاعربتلا عمجل ةيريخلا ةيئيطسلفلا تاميخملل ةماقإ ىلع

 .مم57

 م145١ ماع تاعربتلا عمج ه

 ؛نانبل يف ةينيطسلفلا تاميخملل تاعربتلا عمجب ًارارق ةيبرتلا ةرازو تردصأ
 ٠٠١ ةميقب عربتلا ىلع بالطلا ثحت ةيبرتلا ةرازو سرادمب ةرشن عيزوت مت ثيح
 تاعربتلا عمج متو «ةينيطسلفلا تاهيخملا ةاناعمب روعشلاو ةردابملا حور سرغل سلف

 ."”نانبل يف ةينيطسلفلا تاميخملا معدل ةكرتشملا ةنجللا ىلإ اهليوحتل بالطلا نم

 .82 4ص قباس عجرم - اهاع نيرشع يف ةيتيوكلا ةيبالطلا ةكرحخلا()

 .-1/ه قباسلا عجرملا 000

 .ما١ ةىتر/١٠ /؟١٠5 ه4 ددعلا ةسايسلا ةديرج (؟)
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 ماع اليتاش تاييخمل تاعرتلا عمج ٠

 ما 1

 ماش تايب ناكسل كلذو سرادملا

 ناحرف ةيوناث بالط ردصأ م148١ ماع يفو

 يبويألا نيدلا حالص" ناونعب بيتك نينبلل دلاخلا
 بالاطلا ىلع هعيزوت متو 'ةيمالسإلا ةديقعلا لجر

 .رومألا ءايلوأو

 ةينيطسلفلا تاعربتلا نوعمجن ةعماجلا ةبلط داحتا 8

 ةيضقل كرحتلا يف حضاولا رودلا تيوكلا ةعماج بالط داحتال ناك دقل
 جماربو ةطشنأ ةدعب ماق دقو م1454 1١/١4/ يف هسيسأت مت ثيح ؛نيطسلف

 اثايب تيوكلا ةيلط ردصأ م1417 ماع ىفف

 تاعربتلا عمجل ةوعدلا تمتو «نانبل ثادحأ لوح
 ةيتيوكلا تاوقلا ةرايز تمت امك «ةينيعلاو ةيداملا

 ' ميدقت متو «ةيرصملاو ةيروسلا ةهبحلا يف ةكراشملا

 طخ ىلع فوقولل مهل اعيجشت مه ةيراكذتلا ايادهلا

 .ةيبرعلا تاوقلا تناجب راثلا

 .ما ةرخال /4 ع 2١ 49/ ددعلا ءانألا ةديرج )١(
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 بجش نايب ردص اك ءنيطسلف ةيضق لوح ةودن تميقأ م1914 ماع فو

 نيدرشملل تاعربتلا عمج متو «ناتسناغفأ يف رفاسلا يتييفوسلا داحتالا لخدتل

 ةمهاسمو يتيوكلا بعشلا ةمهاسم ةبلطلا داحتا بلط م١40١ ماع يفو «ناغفألا

 ةماقإ متو «نانبل ىلع ةينويهصلا تاءادتعالا رثإ تاعربتلاب يتيوكلا رمحألا لالحلا

 عضوو «ةيمالسإلا بوعشلا ةاناعمو اياضق ضرعيل ةيمالسإلا ةعيرشلا عوبسأ

 .نيطسلفل صاخ نكرو ناتسناغفأب صاخ نكر

 أدبو ءاليتاشو اربص ةرزجم رثإ نانبلل تاعربتلا عمج رمتسا م147١ ماع يفو
 نيينيطسلفلا نيئجاللا تاميخمل تيوكلا ةعماج تابلاط تالحر ةماقإ ماعلا اذه يف

 ةبلطلا اهيف عمجو ؛م19484 ماع ىتح تاونس عبس ترمتسا ىتلاو «ندرألا يف

 ءانب اهالخ نم متو نيجاتحملا ىلع اهعيزوت مت يتلا ةينيعلا تادعاسملاو لاومألا

 يف ةيليهأت عيراشم ةماقإو «ةيريخلا تايعمجلاو ةاكزلا ناحل معدو تافصوتسملا

 .تاميخملا يلاهأ حلاصل مانغألا ةيبرت يف يجاتنإ عورشمو ءاسنلل ةطايخلا

 نم تعمجو بونجلا يف ينانبللا بعشلا ةروثل ماصتعا ميقأ م145١ ماع يفو

 .تاعربتلا هلالخ

 نم ثدح امو ةينانبللا برحلا يررضتمل تاعربتلا تعمج م19/25١ ماع يفو

 ما _
 عمل يريخ عوبسأ ةماقإو «نيطسلفل ريخخ قبط لمع مت م484١ ماع يفو

 ةماقإو ؛ةاكزلا تيب عم نواعتلاب يريخلا ةعماجلا بلاط عورشم مساب تاعربتلا

 يتلا ندرألا يف نيينيطسلفلا تاييخمل ةسداسلا ةلحرلل ادادعتسا يريخ قبط

 .تيوكلا ةعماج تايلاط اهميقت
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 نيطسلف ةيضق لوح ةيمالعإلا تيوكلا ءانبأ تارادصإ
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 «نيطسلف ةيضق نع عافدلل ءنيطسلف ةنحجل مساب ةنحجل سيسأت نالعإ مت اك

 يف ةينيطسلفلا تاييخملل ةريخألاو ةعباسلا ةلحرلا تميقأ م1144 ماع يفو

 ريرحت دعبو .تيوكلا ةلود ىلع يقارعلا ناودعلا ببسب ةريخألا تناكو «ندرألا

 .ةيمالسإلاو ةيبرعلا مهتمأل يريخلا تيوكلا ءانبأ ءاظع رمتسا تيوكلا

 .نيطسلف ةيضقب ةصاخلا عيبطتلا ةضهانم ةنحجل ليكشت مت م444١ ماع يفو

 ؛لبق نم مهدادجأو مهئابآ ءاطعل ادادتما تيوكلا ءانبأ ءاطع رمتسا اذكهو

 اهئانبأب تيوكلل ًائينهو ءاهريخو اهدجمو اهتراضح ةانبو تيوكلا ءانبأ يب كروبف

 .مهتمأ اياضفو مهتديقع نع نوعفاديو مهتيوه نولمحي نيذلا داربألا

 ىلع اهتبلطو تيوكلا ءانبأ نم ةيريخلا تادعاسملا طاشن رصتقي ملو .. اذه

 ةفاكب سرادملاو ةيقيبطتلا دهاعملا ةبلط ىلإ هادعت لب ءطقف تيوكلا ةعماج ةبلط

 ى اعت هللا نذإب ةيريخلا لامعألا هذه قيثوتل البقتسم ينفعسي تقولا لعلو ءاهلحارم

 سرادملا تمدق دقف ءريخلا لمع يف اهايجأو تيوكلا ءانبأل ةودقو اسارين نوكتل

 ديدعلا سرادملا تدهشو «يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا لودل تادعاسملا نم ديدعلا

 نويرادإلاو نوسردملاو ةبلطلا اهيف عربت ءريخلا قابطأو تاعربتلا عمج تالمح نم
 ناودعلا ءانثأ تاعربتلا عمجل رقم ةيكرابملا ةسردملا تناك دقف ءسرادملا يف

 تابلاطلا تادشرملاو سرادملا ةفاشك تماقو م965١ ماع رصم ىلع يثالثلا

 الو ءقاوسألاو يحاوضلاو عراوشلاو سرادملا يف تاعربتلا عمجل ىرخأ ةلمحب

 تاعربتلا نوعمجي اهدعب يتلا لحارملاو لافطألا ضاير يف سرادملا ةبلط لاز
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 :ةيتيوكلا ةأرملا -ه

 ةأرملا نأ دجي تيوكلا ةلودب يعوطتلاو يريخلا لمعلا خيرات ىلع علطملا

 نم ريثكلا تمدقو ءاهذبو اهئاطع يف لجرلا عم ريبكو زيمتم لكشب تمهاس
 تيوكلا لخخاد نيجاتحملا ةدعاسملو اهعمتجم ةيمنتل تامهاسملاو تادعاسملا

 ئادأب موقت اهعمتجم يف ريبك رود ةأرمللو ءلاجرلا قئاقش ءاسنلاف ءاهجراخو
 ركبم نمز ذنم نيطسلف ةيضق ةرصن يف لعاف لكشب ةيتيوكلا ةأرملا تمهسأ دقو
 نم ثدح اهب اهرثأت نكل ؛تاناكمإلاو دراوملا ةلق مغر نيرشعلا نرقلا علطم يف

 رادتقاب مهاست اهلعج اهبرب اهناميإو ريخلا لذبل اهبحو «نيطسلف يف تابكنو سآم

 ما ءاعو تاعرتلا منت تيوكلا دابا نياغن يدق قياسات اةيبققاكرست قف

 تيوكلا ءاسن تدقع نأ اهسامح غلبو تاعربتلا عمجل تسمحتو ةيتيوكلا ةأرملا ترثأت

 عمج ام ردقو «هتورذ ةدهاجملا نيطسلف ةرصنل سامحلا هيف غلب ءابخاص اريبك اعامتجا

 ."”رواسألاو يلحلا ادع «ةيبور فلأ نيثالث نم برقي اب عامتجالا اذه يف

 نم ةديس نإ) :لوقي حتفلا ةلجم ىلإ يعانقلا ىسيع نب فسوي خيشلا بتكو

 ناكدب نيطسلف داهحل تعربت هدحو هللا الإ اهتربم فرعي نأ ديرت ال تيوكلا مئارك

 .227(... ةيبور ةثامسمخو نيفلأب ناكدلا عيب دقو .هكلمت

 دمح ةهاش هتخأ يه تعربت يتلا ةديسلا نأب رقصلا دمح مساج ديسلا نيبو

 ةيعمجلا يه نيطسلف يف عربتلا تملتسا يتلا ةهجلا نأو ىلاعت هللا اهمحر رقصلا

 58ص متاحلا هللا دبع تيوكلا تأدب انه نم (1)
 .ايص م19475-ه17586 نابعش ١١ رشع يداحلا ددعلا 57١ ددعلا حتفلا ةلغ (؟)
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 .'''"ةيمالسإلا ةيريخلا

 عمجل م1978 ماع تيوكلا ءانبأ نم ينطولا بابشلا ةلتك تلكشت نيحو

 تيوكلا ءاسن ضعب تعابف ةريبك ةمهاسم ةيتيوكلا ةأرملا تمهاس تاعرتتلا

 ."”” يمالسإلا نطولا ةرصنو هللا ليبس يف نهيلح
 ةماقإ لالخ نم تاعربتلا عمجب اضيأ ةيتيوكلا ةأرملا تماق م444١ ماع يفو

 يتلا ناطلسلا يضوم ةلضافلا ةديسلا ءاسنلا كلت نيب نم تناكو ؛ةيريخ قيدانص

 ." 'نيطسلف ةرصنل تاعربتلا عمج هلالخخ نم مت اهزنم يف ايريخ اقودنص تماقأ

 ةأرملل ناكو الإ نيطسلفل تاعربتلا عمج اهيف متي ةثداح وأ ةبسانم نم امو

 نم ةيتيوكلا ةاتفلا تمهاس م405١ ماع يفو .اهيف ةمهاسملا يف ريبك رود ةيتيوكلا
 «تاعربتلا عمج يف كلذكو ءرصم يف رمحألا لالهلا يف عوطتلاب رصم يف تاسرادلا

 ؛يتيوكلا رمحألا لالحلا عم لآعف رودب ةيتيوكلا ةأرملا تماق م1471 ماع برح يفو

 (1) لالخ نم اهبيردتل تايفشتسملاب اهقاحلإ متو ةيتيوكلا ةأرملا تعوطت دقف
 تايعمجلا تاوضعل ةيلوألا تافاعسإلاو ضيرمتلا لابغأ ىلع ةيبيردت تارود

 . سرادملا ف تايلعملاو تويبلا تابرو سرادملا تاذيملتو ةيئاسنلا

 تاديسلا نم ةريبك ةعومجم تماقو «ةيطغألاو سبالملا عمجل تالمخ تمظنو

 اهاصيإل ةريبك ةلفاق يف اهاسرإو اهعمج متو تاداضلاو سبالملا دادعإو ةكايحب

 .برحلا نم نيررضتملاو نيجاتحملا ىلإ

 ناجللاو ةرسألا ةيعمجو ةيئاسنلا ةيعاتتجالا ةيفاقثلا ةيعمجلا تماق دقو

 . ؟ ءزج _.ةالص ةاكرلا تيب رادصإ قلب نس
 .م378١ سطسغأ 7١ ةيبرعلا ةطبارلا ةلم (؟)
 .م١٠٠1 5/1١/ يف ةعمجلا 4519/9 ددعلا - ةيتيوكلا سبقلا ةديرج - ناطلسلا يضوم ةديسلا عم ةلباقم (1)
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 تادشرملا ةيعمجو ةيتيوكلا نيملعملا ةيعمجو يتيوكلا رمحألا لالهلاب ةيئاسنلا

 .'"'ةريبك دوهجعب

 مت عامتجا دقعب تيوكلا ةعماج تابلاط تمهاس م19717/5 7١ يفو

 نم متو ''”نيطسلف ةيضقل معادلا تيوكلا ءانبأ فقوم دكؤي نايب رادصإ هلالخ

 كرحتلاو تاعربتلا عمجب ةيئاسنلا ةيعامتجالا ةيفاقثلا ةيعمجلا تماق امك

 تايعمح لالخ نم ةيتيوكلا ةأرملا ءاطع رمتساو ؛«نيطسلف ةرصنل يباجيإلا

 تابلاطلا ناجل و ةيريخلا ةيثاسنلا ناجللاو تاباقئلاو تاداحتالاو ماعلا عفنلا

 تاهجلا زربأ ىلي ايفو «ةيبرتلا ةرازو سرادمو ةيقيبطتلا دهاعملاو تاعماجلا يف

 :نيطسلف ةيضقل اهد وهج تلذب يتلا ةيئاسنلا ناجللاو تايعمجلاو

 :ةيئاسنلا ماعلا عفنلا تايعمج - ١

 .ةيئاسنلا ةيفاقثلا ةيعمجلا

 .ةيرسألا ةضهنلا ةيعمج

 .ةيئاسنلا ةيمالسإلا ةياعرلا ةيعمج

 .ناكم لك يف ملسملا كاخنأ دعاس ةنجل

 : ماعلا عفنلا تايعمج يف ةيئاسنلا ناجللا -؟

 .رضاحلاو يضاملا نيب ةيتيوكلا ةأرملا باتك رظنا )١(
 . 1١ 1 ن نست نيمعرلا دبع دمممو ةماش يمزع - ةكرعملا يف تيوكلا (؟)
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 .يتيوكلا رمحألا لااشا -

 .ىضرملا ةناعإ قودنص -

 .تيوكلا ةبلطل ينطولا داحتالا -

 .ةيقيبطتلا دهاعملاو ةعماجلا يف ةيملعلا تايعمجلا -

 .ةيملاعلا ةيمالسإلا ةيريخلا ةئيهلاب ةيريخلا نيطسلف ةنجل -

 .يمالسإلا ثارتلا ءايحإ ةيعمجب يبرعلا ملاعلا ةنجل -

 .يعامتجإلا حالصإلا ةيعمجب ةيريخلا ةرصانملا ةنحل -

 .ىرخألا ةيئاسنلا ناجللا نم اهريغو -

 ةينيطسلفلا تاداحتالاو تايعمجلاو تايظنملل ةيتيوكلا ةأرملا تعربت دقو

 يف ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ىلإ بهذت ةيتيوكلا ةأرملا تناكو «تيوكلا ةلودب

 يهو اهبهذب عربتتو (ةيرباجلا) ةقطنمب ةكربلا راود ىلع تيوكلا يف ميدقلا اهرقم
 هب عربتأ يكل رخآ بهذ يدل سيل لوقت اهئاكب ببس نع لأست امدنعو يكبت
 ان إ 2

 لعلو نيطسلف ةيضق ةرصانمل معدلا نم ريثكلا مدقت ةيتيوكلا ةأرملا تلازالو

 ريخ وه م١٠١1 ماع نم وينوي رهش يف ةيرحلا لوطسأ ةلفاق يف ةريخألا اهتمهاسم

 .نيطسلف ةيضقل اهمعد يف ةيتيوكلا ةأرملا ةكراشم ةيلعاف ىلع ليلد

 )١( خيراتب - يبنلا دبع شيورد / ديسلا عم ةلباقم :  7١ال 1١١1.
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 : يسسؤملا معدلا  ًايناث

 طباورلاو تاداحتالاو ةيمالعإلا تاسسؤملا تطشن ايك يتيوكلا ةمألا سلجم

 :يتيوكلا ةمألا سلجم - ١

 ماع يفف ؛ةيطارقميدلا ةايحلا نيرشعلا نرقلا علطم ذنم تيوكلا تفرع

 يف ىروشلل سلجم لوأ سسأت حابصلا رباجلا لمحأ خيشلا دهع يف م١

 سسأت مث ؛نينيعم ًاوضع ١7 هئاضعأ ددع ناكو «ةيبرعلا ةريزجلا يف لب «تيوكلا

 ءاضعأ ةرشع باختنا مت ًاوضع ١54 ددعب م1475 ماع يف يدلبلا سلجملا هدعب

 سلجم مايقل م1978 ماع يف ةماع تاباختنا ترج اك .ةعبرأ نييعتو مهنم

 ةيوضعب ىروش سلجم ليكشت مت مث ءاوضع ١5 نم انوكم ناك بختنم يعيرشت
 ةيباينلا ةايح لا تأدب م١17١ ماع يف تيوكلا ةلود لالقتسا دعبو ءاوضع 4

 .تيوكلا روتسد اوعضو نيذلا يسيسأتلا سلجملا ءاضعأل تاباختناب ةثيدحلا

 تايرحلا نع ًاريبعت تيوكلا ةلود يف ريست ةيطارقميدلاو ةيباينلا ةايحلا تلاز الو
 علطملاو .دالبلا ةيمنتو ءانب يف ةكراشملا يف ةقداصلا مهتبغرو نينطاوملل ةبستكملا

 نع عافدلل سامحلاو عافدنالاو ءاطعلا كلذ اهيف دجي سلاجملا هذه خيرات ىلع

 لجأ نم ةينطو ةلتك تيوكلا ءانبأ لكش م1978 ماع يفف ءاهنع دوذلاو نيطسلف

 ةطبارلا ةلجم ترشن دقو «ةيبرعلا راطقألاو تيوكلا نيب تالصلاو طباورلا قيثوت

 يرسي تيوكلا يف يموقلا حورلا :ناونعب ةلتكلا هذه رود هيف حضوت الاقم ةيبرعلا
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 يبرعلا دلبلا تيوكلا ناكس ىلع ابيرغ سيل" :هيف لوقت يبرعلا جيلخلا نادلب ىلإ

 يبرعلا جيلخلا ندم ةفاك اهاياظش لصتف يموقلا حورلا ةلبنق هيف رجفتت نأ ميركلا

 برعلا اياضق نورصاني انابشو ابيش مهيبأ ةركب نع نويتيوكلا ماق املاطلف «هارقو
 ةروثلا لاجر هيلع دمتعا يذلا نيعملا اوناك دقلف ؛تالاجملا ىتش يف ةيموقلا

 ؛م٠197 ماع لتحملا بصاغلا هجو يف نويقارعلا ماق امدنع حالسلا يف ةيقارعلا

 لاملاب اوداج دقلف ؛ديعبب انع نيطسلف ةيضق نم فرشملا نييتيوكلا فقوم سيلو

 نطولا ةرصنو هللا ليبس يف نهيلح نهنم ةوسنلا تايلضف ضعب تعابو عاتملاو
 ."””ثيدحلا برعلا خيرات يف اهب رخافت نأ تيوكلل ةقيقح كلت ؛ديهشلا

 يف يتيوكلا ةمألا سلجم حاتتفاو م١147 ماع يف تيوكلا لالقتسا دعبو

 يبرعلا ملاعلاو تيوكلا ىوتسم ىلع زرابلا رودلا سلجملل ناك م1577 ماع

 طسلف ةيضق هاجت ةئيرجلا تارارقلا ذاختا يف ملاعلا ىوتسم ىلع لب يمالسإلاو

 ةحضاو ينيطسلفلا بعشلا ةرصن ليبس يف ةمألا سلجم تامهاسم تناك دقل"

 ءاضعأ فقاوم زيمي ام مهأ ةيضقلا هذهل ةديدشلا ةسامحلا تناكو ةسوملمو

 رانيد نييالم ةسمخ دامتعا ىلع ةمألا سلجم قفاو م475١ ماع يفف ."”سلجملا

 نامزلا ةديرج تحرص دقف .نيطسلف هاجت تيوكلا تامازتلا ةهجاومل يتيوك

 اهدقع ةيداع ةسلج يف قفاو ةمألا سلجم نأ تيوكلا ويدار ركذ :لوقت ةيندرألا

 نييالم ةسمخ غلبمب ةماعلا ةينازيملاب يباضإ دارتعا حتفل نوناق عورشم ىلع مويلا

 تيوكلا تامازتلا ةهجاومل ئراوطلا يطايتحاب ةصاخلا ةينازيملا ىلإ هتفاضإل رانيد

 .م 194158 سطسغأ 7١ ةطبارلا ةلجم )١(
 6١ ص مساجلا ةاجن د.أ - م1417 ١1477 يتيوكلا ةمألا سلجم يف ةيبرعلا اياضقلا (1)
 .م4574١ ريمفون 76 ةيندرألا نامزلا ةديرج (77)
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 ةسلج م7١/19717/6 يف ةمألا سلجم دقع م471١ ماع برح يفو

 يضارألا ريرحتل ةدحولاو دوهجلا رفاضتت نأ ةيبرعلا لودلا اهيف دشان ةيداع
 يف هتسلج سلجملا دقعو ؛كلذب تايقرب نوعمتجملا لسرأو «نيدتعملا عدرو

 مهاسيل يتيوكلا شيجلا نم تادحو لاسرإ ىلع ةقفاوملا تنتو م1171 97

 نم افرشم افقوم تفقو يتلا تاناملربلل ركش تايقرب لاسرإ ررقتو .ةكرعملا يف

 تّررقو «ةمألا سلجمب ةئراط ةسلج دقع مت م145717/77/5١ موي يفو .برحلا

 ةينويهصلا تاباصعلا عم مويلا حابص ذنم ةيعافد برح يف تلخد تيوكلا نأ

 :موي يف ةسلاج سلجملا دقع امك .ةيفرعلا ماكحألا نالعإو ةلتحملا نيطسلف يف

 .تيوكلا ةلودب ينطولا سرحلا ءاشنإ نوناق اررقم م 5

 يمالعإ طيطخت داجيإ ةيمهأ ىلإ ةمألا سلجم سيئر راشأ م1977 ماع يفو

 ."”ليئارسإ ةهجاومل دحوم

 هاجت فرشم فقوم اضيأ ةمألا سلجمل ناك دقف م1417 ماع برح يف امأ
 يتيوكلا ةمألا سلجم" هناونع الاقم ةيروهمجلا ةديرج ترشن دقف «نيطسلف ةيضق

 :هيف لوقت "ةكرعملا يف يتيوكلا لورتبلا مادختسا ىلع عامجإلاب قفاوي

 ةعراسملاب ةموكحلا مادختساب حارتقا ىلع عامجإلاب يتيوكلا ةمألا سلجم قفاو"

 لورتبلا تاكرش عم تيوكلا تاطابترا لك ديمجتب ةكرعملا يف يتيوكلا لورتبلا لاخدإب

 كلذ لجأ نم تارارق وأ تاعيرشت نم مزلي ام دادعإ عم «لاتقلا ءدب ةظحل نم ةيبرغلا

 ."”مادصلا عوقو لبق يجولونكتو ينف دادعإ نم رمألا هيضتقيام ةاعارم عمو

 عاطتقاب حمسي نوناق عورشم ىلع ةمألا سلجم قفاو م415١ ماع ليربإ يفو

 )١( م1417 ويام 55 روصملا ةلجم .

 ) )1اا” ةيروهمجلا ةديرج .
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 ةلودلا ةدصرأ نم رالود نويلم (5”07 ) يلاوح يتيوك رانيد نويلم نيسمخو ةئام

 .'''"ةهجاوملا لود ىلإ اههيجوتل

 ليودت ىلإ ةيمارلا تالواحملاب يتيوكلا ةمألا سلجم ددن م415١ سرام يفو

 .ةنيدملا هذه ىلع ةيبرعلا ةدايسلا ءاغلإو سدقلا

 يذلا نايبلا يف يتيوكلا ةمألا سلجم دكأ" :ةلئاق كلذ ىلإ دالبلا ةديرج ريشتو

 ةسدقملا ةئيدملا هذه يف ةتباثلا برعلا قوقح ةصاخ ةفصب تيوكلا يف مويلا عيذأ

 ةيرح ناهض نكمي نل هنأ سلجملا حضوأو .ةدحتملا ممألا ةمظنم قائيمل اقفو

 تاموكحلاو تاناملربلاو بوعشلا نايبلا اعد مث «ةسدقملا ةينيدلا رئاعشلا ةسرامم

 ليودت تالواحم طابحإل اهدوهج ةرفاضم ىلإ ةقيدصلاو ةيمالسإلاو ةيبرعلا
 ممألا سلجملا اعد اك .اهيلإ ةيبرعلا ةدايسلا ةدوع لجأ نم لمعلاو سدقلا

 ةقلعتملا تارارقلا ذيفنتب ةردابملا ىلإ ةصاخ ةفصب ةينعملا ةيلودلا تايظنملاو ةدحتملا

 .7"2"ةسدقملا ةنيدملا هذه ىلع ظافحلاب

 ىضقي نوناق عورشم يتيوكلا ةمألا سلجم رقأ م1915 ماع ليربإ يفو

 يركسع معدك طابرلا ةمق رمتؤم اهرقأ يتلا غلابلا نم تيوكلا ةصح ميدقتب
 لودلل تادعاسمو (ةينيطسلفلا ةمواقملاو ندرألاو ايروسو رصم) ةهجاوملا معدل

 راعسألا عافتراب ت رثأت يتلا لودلاو (ايناتيرومو لاموصلا) طحقلاب ةررضتملا

 .(ةيبونجلا ةيبعشلا ةيطارقميدلا نميلاو ةيلاهشلا نميلا)

 0٠١“ وافلأ 5١7 و ًانويلم ١٠ اهنم رالود نويلم 5١6 ةصحلا هذه غلبتو

 ؛ندرألال ارالود ماو افلأ 15 انويلم 0١ و ءايروسل اهلغمو ءرضمل ارالود

 م1 ليربإ ١" مارعألا )١(
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 نم لكل رالود نييالم ةسخ ساسأ ىلع تادعاسملا عيروتب عورشملا ىضقو

 ميدقت سلجملا رقأ اى .ايناتيرومو لاموصلا نم لكل رالود نويلم ١ , 0 و نينميلا

 .""”.اهب ريخألا لازلزلا راثآ فيفخت يف ةمهاسملل ناتسكابل رالود نييالم

 ةيضق هاجت ةيباجيإلا فقاوملا ذاختا يف تيوكلا ةلودب ةمألا سلجم رمتساو

 ماعلا لودو يبرعلا ملاعلا لود تاناملرب عم لاعفلاو رشابملا كرحتلاو ؛نيطسلف

 تاناملرب روزت يتلا ةيناملربلا دوفولل ناك امك ءةكرتشملا فقاوملا ذاختال يبرغلا

 ناكو .اهترصانمل ةوعدلاو نيطسلف ةيضقب فيرعتلا يف حضاولا رودلا ملاعلا لود

 ةيملاعلا تاودنلاو تارمتؤملا يف ةكراشملا يف يباجيإلا رودلا ةمألا سلجم ءاضعأل

 ةيوضع يف ةمألا سلجم ءاضعأ نم ددع كراش اك .نيطسلف ةيضقب قلعتت ىتلا

 عناصلا رصان .د كراش دقف «ةينيطسلفلا ةيضقلاب ةقلعتملا تارمتؤملاو ناجللا

 رمتؤملا اهحرط ةركف يهو ءسدقلا رمتؤم ةيوضع يف نورخآو ةمألا سلجم وضع
 لاعفلا مهرودل تيوكلا ةلودب ةمألا سلجم ءاضعأ نم اديكأت ءيموقلا يمالسإلا

 .نيطسلف ةيضق ةرصانم يف

 .م 1415 ليربإ 4 مارهألا ةديرج )١(
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 ينيطسلفلا بمشلا قيقح نع عافدلل ردي ءارزولا سلجم

 7 تمر يل

 عالج -



 نيطسلف ةيضق لوح ةعونتم ةيمالعإ تارادصإ
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 .ةيبعشلا ةيمالعإلا تاسسؤملا -؟

 معد يف مهاستو تمهاس يتلا ةيبعشلا تاسسؤملا نم ديدعلا تيوكلا يف

 تاونق وأ رشن رود وأ ةيرودو ةيرهشو ةيعوبسأو ةيموي ةفاحصك «نيطسلف ةيضق
 ملاعلا يف ةدئارلا لودلا نم تيوكلاف «ةعونتملا مالعإلا لئاسو نم اهريغو ةينويزفلت

 دوجو اهيلع بترت ةيطارقميدو ةيرح نم اهيف رفاوتي ال يمالعإلا لاجملا يف يبرعلا

 .ةأرجو حوضوو ةيفافشب اهتمأو اهبعش ريمض نع نلعت نأ عيطتست ةرح ةفاحص

 ةيضق حيضوت يف تيوكلا ةلود يف ةيبعشلاو ةيلهألا مالعإلا لئاسو تمهاس دقلو

 :يلي ام لالخ نم كلذو «يملاعلاو يبرعلا ماعلا يأرلا مامأ نيطسلف

 : ةفاحصلا

 اهتحلصم ىلع نورويغلا تيوكلا ءانبأ اهريدي ةرح ةفاحص كلتمت تيوكلا

 وكلا ةفاحصلا تماق دقلو ءاهبتدحوو ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةمألا ةحلصم ىلعو

 نيملسملا تاسدقم نع عافدلل مايق ريخ اهرودب نيرشعلا نرقلا نم تاينيثالثلا ذنم

 تارادصإلا نم ددع ةعابطب ةيتيوكلا ةفاحصلا تماق امك .نيطسلف ةرصانمو

 حاجنإل اهنم امعد تيوكلا ةلودب ةميقملا ةينيطسلفلا تامظنملاب ةصاخلا ةيمالعإلا

 .اهجاربو اهتطشنأ

 :ةيمالعإلا تاودنلاو تارمتؤملا ةماقإ *

 حيضوت يف ةيمالعإلا تاودنلاو تارمتؤملا لالخ نم تيوكلا ءانبأ مهاس
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 ااا || | || | ||| ||

 نيطسلف ةيضق لوح ةيتيوكلا ةيراجتلا تابتكملا تارادصإ

477 



 نيطسلف ةيضق لوح تيوكلا ءانبأ تارادصإ

 - ره



 نيطسلفل ةيتيوك ةيمالعإ دوفو ةرايز

 ءا17/79 -



 نيطسلف ةيضق لوح ةيتيوكلا ةيريخلا تايعمجلل ةيمالعإ تارادصإ
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 :ةيمالعإلا تارادصإلاو بتكلا ةعابط *

 ةيمالعإلا تارادصإلاو بتكلا ةعابط يف تيوكلا ءانبأ نم نويمالعإلا مهاس

 :ةيراحتلا تابتكملا #

 ةيثرملا ةطرشألاو تارادصإلاو بتكلا رشل ْق ةيراجتلا تاستكملا تيقاس

 لالخ نمو تابتكملا يف اهضرع لالخ نم نيطسلف ةيضقب ةقلعتملا ةيعمسلاو
 ةيراجتلا تابتكملا لئاوأ نم ناك دقو «ةيلودلاو ةيلحملا ضراعملا يف اهب ةكراشملا

 يتلا حيورلا ةبتكم «ةفاقثلا رشن يف رود هل ناك يتلاو تيوكلا يف تسسأت ىتلا

 .م١197 ماع تسسأت

 :باتكلا نويفحصلا #

 نيطسلف ثادحأل ةمئادلا تاعباتملاو تاباتكلاب ةيتيوكلا ةفاحصلا تلفح

 ةرورضو ةيضقلا ةيمهأ نايبل ةعونتملا تالاقملا تدعأو ءاهوحن ماعلا يأرلا هيجوتو

 نم نييفحصلاو باتكلا نم ددع اهم ماق يتلا ةرايزلا اهرخآ ناكو ءاهنع عافدلا

 هباتك يف جيلفلا ماصع.د اهقثو يتلاو م١٠٠1 رياني يف ةزغ ةنيدمل تيوكلا ءانبأ

 ."نيعلا يأر ةزغ"

 :ةيرخلا تايعمجلل ةيمالعإ تارادصإ

 تاعوبطملا رادصإب نيطسلف ةيضقب ةصتخملا ةيريخلا تايعمجلا موقت

 امك .نيطسلف ةيضقب فيرعتلل ةيمالعإ تارادصإو بتكو تارشن نم ةيمالعإلا

 «سدقلا يف ةيمالسإلا تاسدقملا يوحي مسجم ميمصتب ةيريخلا نيطسلف ةنحل تماق

 .ةلداعلا نيطسلف ةيضقب اهفيرعتل ةيبوروأ لود ةدع يف هضرع متو
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 :ماعلا عفنلا تايعمجو تاباقنلاو طباورلاو تاداحتت الا -

 ةطاسب مغر «نيرشعلا نرقلا علطم ذنم ماعلا عفنلا تايعنج تيوكلا تفرع

 ةسردملا يه ماع عفن ةسسؤم لوأ تئشنأ م١151 ماع يفف ؛كاذنآ عمتجملا

 اهتاداريإ ريبدتو اهترادإل تيوكلا ءانبأ نم ددع عوطت ةيلهأ ةسردم يهو «ةيكرابملا

 م١11١ ماع يثو :ةيميلعت ةيفاقث ماع عفن ةيعمج ةباثمب مهعمجت ناكف ءابتافورصمو

 ال ناكو ءتيوكلا ةلود يف ةيريخ ةيعمج لوأك ةيبرعلا ةيريخلا ةيعمجلا تسسأت

 ماع ةيميلعت ةيلهأ ةيعمجك ةيدمحألا ةسردملا تسسأت مث «جماربو ةطشنأ ةدع

 فو « م477١ ةيلهألا ةبتكملا مث م147١ 5 ماع يبدألا يدانلا سسأت مث مه ١

 نيرشع نم رثكأ اهددع غلبف ةيفاقثلاو ةيضايرلا ةيدنألا ترشتنا تاينيسمخلا علطم

 يدانو يموقلا تيوكلا ةلود يف يفاقثلا يدانلاو نيملعملا يدان اهنم ءايدانو ةطبار

 يف ريبكو زراب رود مهل ناك نيذلاو ءاهريغو يمالسإلا داشرإلا ةيعمجو نيجرخلا

 تاودنلاو تارمتؤملا لالخ نم ةيملاعلا ةينويهصلا ةبراحمو نيطسلف نع عافدلا

 .نيطسلف ةيضق لجأ نم ةعونتملا ةطشنألا نم اهريغو ةيمالعإلا تالجملاو

 ماعلا عفنلا تايعمج تسسأت م471١ ماع يف اهلالقتسا تيوكلا تلان نأ دعبو

 ةرازو فارشإ تحت ةيريخلا تاربملاو ةيضايرلا ىداونلاو طباورلاو تاداحتالاو

 .لمعلاو ةيعامتجالا نوئشلا

 ةرصانم يف ريبك رود تاربملاو تايعمجلاو تاداحتالاو يداونلا هذهل ناك دقو

 :اهنم :ةددعتملا جماربلاو ةطشنألا نم ديدعلا لالخ نم نيطسلف ةيضق
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 :تاعربتلا عمج ناحل سيسأت -أ

 :اهنم .نيطسلف ةيضقل تاعرتلا

 :ةيتيوكلا ةيدنألا ةنمل -

 .نيطسلف ةيضقل تاينيسمخلا يف تاعربتلا عمج يف تمهاس دقو

 :نائبل يف ةينيطسلفلا تاميخملا معدل ةكرتشملا ةنحللا -

 ةطبارك «ةيتيوكلا ةيعوطتلا تاسسؤملا نم ددع اهسيسأت يف كراش ةنحلل يهو

 ةنححو ءابدألا ةطبارو ؛ةاتفلا يدانو ؛ةيتيوكلا نيسدنهملا ةيعمج و ؛«نييعامتجالا

 لمع ةيابش فو ؛تيوكلا ةعانصو ةراجت ةفرغ عم نواعتلاب ؛ةيريخلا ةرصانملا

 :اهتازاجنإ لوح يلاتلا ريرقتلا تدعأ ةنجللا

 ركشلا تايأ ىمس ىمسأ عفرت ةشطسلفلا تايخملا معدل ةكرتشملا ةنجللا"

 مدقتت اك نيمألا هدهع يلوو دالبلا ريمأ ومسلا بحاص ةرضح ىلإ نانتمالاو
 :نم لك يف نيلوؤسملاو ءارزولا يلاعملا باحصأل ريدقتلاو ركشلا رفاوب

 ةرازوو ؛«ةيبرتلا ةرازوو «مالعإلا ةرازوو ءلمعلاو ةيعاتجالا نوؤشلا ةرازو
 سيئرلاو «تاعربتلا عمجل ةيبعشلا ةنجللا ءاضعأو سيئر خألا ىلإو «ةيلخادلا

 عورشملا اذه زاجنإل ةدناسمو معد نم هانيقل ال ءتيوكلا ةيدلب يف نيلوؤسملاو
 ءابنألا ةلاكو ماع ريدمو ةفاحصلا يف نيلوؤسملا ةوخإلا ركشنو .يناسنإلا

 نلعنو .اهفادهأب نيميقملاو نينطاوملا فيرعتو ةنجللا عورشم نع نالعإلا يف
 قفاوملا تبسلا موي نم ارابتعا كلذو «ةيلاتلا زكارملا حتف نع ىلاعت هنوعبو
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 يداملا معدلا لاقتسال كلذو مالت“ ىتح ما / 14

 :بولطملا ينيعلاو

 زكرمل
 .خيوشلا -يتيوكلا رمحألا لالهلا ةيعمج

 .ءارهجلا عرف - يعامتجالا حالصإلا ةيعمج

 .ةيدلاخلا - ةيئاسنلا ةيفاقثلا ةيعمجلا

 .ليحيحفلا عرف - نيملعملا ةيعمج

 .ةيرباجلا - ةينيطسلفلا ةأرملل ماعلا داحتالا

 .راقلا دينب - ةيتيوكلا نيسدنهملا ةيعمج

 بجاولا ءادن يبلت تبه يتلا ماعلا عفنلا تايعمجل اهريدقتو اهركش مدقت ةنجللاو

 ةمهملا هذه زاجنإل ةبولطملا ةكراشملل مدقتيس نم لكل افلس ركشلا مدقنو
 .2”ةيناسنإلا

 ."ةيناسنإلاو ةيموقلا اناياضق ةمدخس اعيمح هللا انقفو

 ةكرتشملا ةنجلل تاعربتلا عمجل يفحص نالعإ

 م1847 ٠١/ /18 ةيتيوكلا ءابنألا ةديرج )١(
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 :نيطسلف ةيضقل يمالعإلاو ىسايسلا معدلا ناحل -ب

 ناحل سيسأتو ليكشتل ماعلا عفنلا تايعمج لالخ نم تيوكلا ءانبأ طشن

 ةيضقل يمالعإلاو ىسايسلا معدلا ميدقتل تاداحتالاو تايعمتجلا هذه ةعبأت

 :ناجللا هله نمو ؛:نيطسلف

 ب دقلا لجأل نويتي دوك" ةنحل 55

 ةيعاتجالا ةيفاقثلا ةعيمجلا عم نواعتلاب ةيتيوكلا نيجيرخلا ةيعمج تسسأ

 معدلا ميدقتو نيطسلف ةيضقب فيرعتلا ُْق اهرودب موقتل ةنحللا هده ةيئاسنلا

 ةدناسمل ةيبرعلا ةنجللا) ةنجللا مسا ناك ثيح «م14/41/ ماع يف كلذو «مزاللا

 .""”(ةينيطسلفلا ةضافتنالا

 :سدقلا راصنأ ةئحل #

 عافدلاب موقتل ( سدقلا راصنأ ةنجل ) مساب ةنحل ماعلا عفنلا تايعمج تسسأ

 ."''مزاللا يمالعإلاو يسايسلا معدلا ميدقتو نيطسلف نع

 يتيوكلا عمتجملا طبر ىلإ فدهم عمجت وهو : "ىصقألاو سدقلا لتكن" #
 هاوقب يتيوكلا عمتجملا فايطأ لتكتلا اذه لثميو ءىصقألا دجسملا ةيضقب

 يتلا قوتعملا ءارسإ ةيماحملا ةديسلا نم لتكتلا اذه ةركف تدلو دقو «ةيسايسلا

 ددع غلب يذلا لتكتلا اذه يف ةكراشملل تيوكلا ءانبأ نم ةعومجم تّعجش

 .""نيسمخو افين هيف نيكراشملا

 )١( ددعلا ةيتيوكلا نطولا ةديرج  51١١وينوي ؟ 4 : خيراتب ١*1٠م.
 /ة/8 ةيتيركلا ةسايسلا ةديرجح (؟) ٠١١ 1٠م.

 ) )7ربوتكأ ؟١ ءاعبرألا نطولا ةديرج 8 ٠٠ ددعلا م” ١7179/ ةرا“ 1
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 :عيبطتلا ةيضهانم ةنحل #

 - تيوكلا ةبلطل ىنطولا داحتالا لالخ نم تيوكلا ةعماج بالط سسأ

 ةماقإ ىلع ةقفاوملا مدعو دوهيلا ةعطاقم نع اريبعت ليئارسإلا ملعلا قرح مت ايك

 نيطسلف ةيضقب ةينعملا ةيبرعلا تايظنملاو ناجللا يف ةكراشملا - ج

 يتلا ةيبرعلا ناجللاو تارمتؤملاو تامظنملا يف تيوكلا ءانبأ نم ددع كراشي

 مهنم تيوكلا ءانبأ نم ددع هيف كراش يبرع عمجت وهو :سدقلا لجأل بابش #
 .نورخآو عياشلا دمحم قراط و رداجلا دبعلا ملاس دلاخ /َدَملا

 رمتؤملل ةيريضحتلا ةنجللا سأريو :سدقلا ةرصنل يملاعلا يبعشلا رمتؤملا *

 ءانبأ نم ددع كراشي امك «قباسلا يتيوكلا ةمألا سلجم وضع عناصلا رصان روتكدلا

 دشارلا ماس دمحم /ديسلا قيسنتلا بتكم سأري ثيح «هناحجو رمتؤملا اذه يف تيوكلا

 .تيوكلا ةلود يف ىسيسأتلا رقملا نأب املع «ةيتيوكلا عمتجملا ةلجم ريرحت ريدم

 .تيوكلا ءانبأ نم ددع هيلع فرشي تيوكلا ةلود يف عرف اهو

 ةينعملا ةيريخلا تايعمجلاو ناجللا مضت ةيملاع ةسسؤم يهو :ريخلا فالتثا #

 .نيطسلف ةيضقب

 ءأ187/ -



 :ةيمالعإلاو ةيفاقثلا تايقتلملاو تارمتؤملا ةماقإ -د

 نم ديدعلا ةماقإ يف تاداحتالاو طباورلاو ماعلا عفنلا تايعمج تطشن

 ةيضقب ةقلعتملا ةيملعلا تاودنلاو ةيفاقثلا تايقتلملاو تارضاحملاو تارمتؤملا

 ةيفاقثلاو ةيملعلا تارادصإلاو بتكلا رشن اهالخخ نم متي ناك يتلاو .نيطسلف

 يذلا سدقلا عوبسأ اهنم ءنيطسلف ةيضقب ةقلعتملا ةيئرملاو ةيعمسلا ةطرشألاو

 .ةيفاقثلا ةيعمجلا هميقت يذلا سدقلا مويو «يعامتجالا حالصإلا ةيعمج هميقت

 :كيريخلا ناحللاو تاسسؤملا -+

 لمعلا ةدئار تيوكلاف «تيوكلا ةلود زيمي ام مهأ نم يريخلا لمعلا دعي

 ةلودو ءاهدودح جراخ وأ اهدلب لخاد ءاوس ؛يمالسإلاو يبرعلا يريخلا

 اهتادعاسم تمدق ىتلا يمالسإلاو يبرعلا نيملاعلا لود ربكأ نم تيوكلا

 رايخألا اهؤانبأ مهاس دقو «نيرشعلا نرقلا علطم ذنم نيطسلف ةيضقل ةيريخلا

 لذبلاو عربتلا يف نيرشعلا نرقلا علطم ذنم ةددعتملا ةيريخلا اهناحجلو اهتاسسؤمو

 مهنم اناميإ «ملاعلا راطقأ يفو نيطسلف لخاد ينيطسلفلا بعشلا ةرصانمل ءاطعلاو

 طقف نيطسلف ةيضق نكت ملو ءاهترصانم بوجوو اهتيعرشو نيط

 نيملاعلا اياضق ةدناسمل ةقابس تيوكلا تناك لب ؛تيوكلا ءانبأ كرحت يتلا يه

 زربأ نمو «يريخلا اهلمعب ترهتشاو تيوكلا تفرع ىتح ؛يمالسإلاو يبرعلا

 :نيطسلف ةيضقل تيوكلا ءانبأ اهمدق يتلا ةيريخلا تادعاسملا

 ىلوألا ةرايزلا ءانثأ كلذو م١197 ماع نيطسلفل تاعربت تيوكلا ءانبأ عمج
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 ."”ريبك غلبمب هل عربت ثيح حابصلا رباجلا دمحأ

 م197١ 4 ماع يصقألا دجسملا ميمرتل تاعربتلا عمج#

 ةيمالسإلا تاسدقملاو ىصقألا دجسملا ميمرتل تاعربتلا تيوكلا ءانبأ عمج

 انايب نيطسلف يف يمالسإلا ىلعألا سلجملا رشن نأ دعب ,م1475١ ماع نيطسلف يف
 ال غلبمب تاعربتلا عمج ىلع ثحي يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا لود يف نيملسملل

 ةرخصلا ةبقو ىصقألا دجسملا ميمرتل يرصم هينج فلأ نيسمخو ةئام نع لقي

 اذه رثإ ىلعو ءسدقملا ناكملاب ةطيحملا راثآلاو ةيمالسإلا ةيرثألا ينابملاو ةفيرشلا
 ينيسحلا نيمأ دمحم خيشلا نيطسلفب يمالسإلا ىلعألا سلجملا سيئر ماق نايبلا
 ءانبأ اهمدق ىتلا تاعربتلا عومجم ناك دقو ؛يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا لودل ةرايزب

 .'"”ايرصم اهينج ١7217 تيوكلا

 ديسلا ىلإ ةلاسر لسرأو عربتلا ىلع تيوكلا راجت ينيسحلا خيشلا ثح دقو

 ."”عربتلل اهيف هوعدي تيوكلا ءايرثأ دحأ فيس لآ يلع نب نالمش

 :1 تاعربتلا نوعمجي دنهلا يف تيوكلا ءانبأ #

 بتاكم مهل ناكو «ةراجتلل لودلا نم ديدعلا يف تيوكلا ءانبأ نم ددع رقتسا

 نيرشعلا نرقلا علطم يف مهنم ددع نطوتساو «ةراجتلا رومأ ليهستل لودلا كلت يف

 مهنم ددع رقتساو ءمهلاومأ ةرادإو مهتراجت ةعباتمل لودلا كلت يف نمزلا نم ةدمل

 تايعمحو تاسسؤم ءاشنإ لالخ نم اهبوعشو لودلا كلت ةدعاسم يف رود راجتلا

 م17 ماع را

 .717ص « نالمشلا قوزرم فيس ؛تيوكلا خيرات نم )١(
 اثق ا ع؟ :”؟ ١ ص عا 4 خرا 1١45١17 ةينيطسلفلا ةيضقلاو نيرحبلا ؛كادف انلك ؛ماسبلا دلاخس ()

 .نايع ؛عيزوتلاو رشنلل سراغلا راد

 717 ص نالمشلا قوزرم فيس ؛تيوكلا خيرات نم (؟)
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 ؛«تادعاسم ميدقتو ةيبط زكارمو ماتيأ رودو سرادمو دجاسم ءاشنإ وأ ةيريخ

 نابشلا ةيعمجا» مهدالب جراخ تيوكلا ءانبأ اهمدق يتلا ةيريخلا لامعألا زربأ نمو

 .م 19777 ماع دنهلا يف تيوكلا ءانبأ اهسسأ ىتلا «نيملسملا

 ةيريخخ ةيعمج سيسأتل دنهلا ءانبأ نم ةعومجمو تيوكلا ءانيأ ىعادت امنيح

 ءانبأ نم دفو ةرايز ةيعمجلا هذه ءاشنإ ببس ناكو ءنيطسلف ةيضق نع عافدلل

 لودل نيطسلف يتفم ينيسحلا نيمأ دمحم خيشلا ةسائرب يبرعلا ملاعلاو نيطسلف

 اهترصانم بوجوو نيطسلف ةيضقب فيرعتلل يمالسإلاو يبرعلا نيملاعلا

 .اهمعدو

 ءانيأ سوفت ٍِق نيطسلف ىيتفم تاءاقلو تاودنو تارضاحم ترثأ دقو

 عطسلف ةيضقل تاعربتلا عمجب موقتل ةيريخ ةيعمج اوسسأف تيوكلا

 اهيف ىقلأو «م ”١977 ماع يف ديشرلا زيزعلا دبع خيشلا تيوكلا ملاع ةيعمجلا هذه

 تسسأ ابيرقت روهش ةعبس ذنم :لاقف ءلمعلا اذه يف رارمتسالا الايجار تارضاحم

 ةيعمج" مسا اهيلع اوقلطأ ةيعمج يبموب يف دونها مهناوخإو برعلا بابش نم ةلث

 هيبنلا باشلا يلاح ا اهسيئر اهسيسأت يف دي مهل نم ةمدقم يفو «"نيملسملا نابشلا
 "يعانقلا ملسملا ميهاربإ نب ناميلس" لضافلاو "نازوفلا هللا دبع جاحلا نب فسوي"

 هذهل وجرنف ...ليلجلا لمعلا اذه يف مهناوخإ ةكراشم ىلإ ةريغلا مهتعفد نمم مهريغو

 ."””"...ةديجم لامعأب ةنيدملا كلت يف قالخألاو نيدلل موقتل ءارهاز ًالبقتسم ةيعمجلا

 رار لق و يل

 : "”ةيعمجلا هذه ىسسؤم دحأ هللا همحر عياشلا يلعلا حلاص ديسلا لوقيو

 ريهاشملا نييرصملا نيماحملا دحأ اشاب ةبولع دمحم هعمو ينيسحلا خيشلا انراز

 م1377 سرام ؟ ديشرلا زيزعلادبع خيشلل ديحوتلا ةلجم )١(
 .1444/7 /8و 1949485 /8 خيراتب شا همحر عياشلا يلعلا حلاص ديسلا عم ةلباقم (؟)
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 ائاح تارضاحملا نم ديدعلا نيطسلف يتفم ينيسحلا نيمأ دمحم خيشلا ىقلأو

 ميلعت ىلع انثح امك ؛نيطسلف ةيضق نع عافدلا ىلع برعلاو دونهلا نيملسملا

 نازوفلا هللا دبع نب فسوي رويغلا باشلا ماقف ءدونملا نيملسملل ةيبرعلا ةغللا

 ميهاربإ ناميلس لضافلا انعم ناكو ءاهيف اوضع هعم تنكو «ةيعمجلا هذه سيسأتب
 دمحم حلاصو دمحم ريقفو يقروش نسح دمحم دنه لا ءانبأ نم انعم ناك امك ؛ملسملا

 عمج انعطتساو «ةيرود ةلجم انردصأو «تاودنلا ةيعمجلاب انمقأ دقو «نورخآو

اونعب حتفلا ةلجم يف ةيعمجلا هذه ركذ درو دقو
 تلاق" نيطسلف ةثاغإل " ن

 يابموب يف نيملسملا نابشلا سيئر نازوفلا هللا دبعلا فسوي خألا لسرأ : هيف

 و يزيلكنإ ج 14) ةيبور نيسمخو نيتئام ةرهاقلاب نيملسملا نابشلا ةيعمج ىلإ
 لإ اغدعب ئرخأ تاعفذ ىلاوتتسو ةعفد لوأ ابنأ لع (تاسنب / و انلش ١ ت

 . "هللا ءاش

 نع ةرصبلاب نيملسملا نابشلا ةلحم سيئر يناعلا ضايف هط دمحم لاق ابك

 يف كلذو "”ىصقألا دجسملا سارح نم" هنإ عياشلا حلاص ديسلا لضافلا معلا

 علطم يف كلذو فاللغلا ىلع ةيفارغوتوفلا هتروص عضو نأ دعب ةلجملا فالغ

 :م11 5 ماع ةيئالثلا ةنحللا 2

 ىسايسلا ميقملا ىلإ ةلاسر يتيوكلا بابشلا نم ددع لسرأ م1417“ ماع يف

 قفاوملا ه15258١ يناثلا عيبر ؟ا/ رشع يداحلا ماعلا 205 ددعلا بيطخلا نيدلا بحمل حتفلا ةلجم )١(

 م17

 .م1544/7 /8و ١958/5 /8 . مياشلا يلعلا حلاص ديسلا عم ةلباقم (؟)
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 ٍ فل از 1 دع كلا وع ني
 م 5 موس ام خطا وذ

 رك
 ياام اي يسم

 ١ ظ هو نرفيلت ةرماتلاب ( زراملا برم ) ةيدربللا عراش ( رقم سلما مال هإ عملا

 نيل ملا نايشلا دمشمم ىلاملا شايف هلع ذاتسالا عالا لسرأ
 تممج هبنج ةامب رأ :رهاذلاب نيملسملا نابشلا ةيسمج ىللأ ةرسعبلاب

 هللا دبسلا فسوي فانسالا مخالا لسرأو ؛ تيوكلاب دهبزلا لهأ نع
 نينا |نابشلا ةيممج ىلا ىابمرب قيزيفلسملا نايشلا سيئ نازرفلا
 ؟ ب انلش ١8 ر ىزيلكتا ع اه ) ةيبور نيسخو نيبئام :رهاقلاب
 هاش نا امسسب ىرخا تاضدرلارتلسو ةنفد لوأ اهنأ لع ( تاسنب
 قانا ىف اهباحم أن م دصاجتل اهلمغ ىلا لصتس دوقنلا هذهو . هللا
 ةئبزحلا ةيلاسنالا يبه رقت ىقح لطابلا مسفو ليلا

 0 فيج معلا ةيسع ةيراثكم
 ةيدوهب ةرد ةمالاو نيطسلف ريسفت ىف ةبكلملا ةنجحلاا رارق نا

 ةيلم سونف ىف رثآلا أودأ 4 نوكبسو ؛ برعلا للغ اهاحاوش لع
 ريداقت ىلا مرظأ ثنلب ىقب وكلا بعشلاف . ةماخ برعلاو نيرلسملا
 زاصنالاو لدملا نوكي نأ وجريو «رارقلا اذه ذيفنت بئاوه

 ظ رابتعا لع ىلع كرظن ىف ادفع
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 اهتسرام يتلا ليكذنتلا ةسايس ىلع اهيف نوجتحي تيوكلا يف ةيناطيربلا ةموكحلل

 .'"'يناطيربلا بادتنالا تحت عقت يتلا نيينيطسلفلا هاجت ةيناطيربلا ةموكحلا

 دعبو «جحلا ةضيرف ءادأل بيلكلا ناطلس موحرملا بهذ م1475 ماع يفو

 ميهاربإ) همسا نيرحبلا نم هل ليمز عم ةرهاقلا ىلإ هجوت كسانملا ءادأ نم ءاهتنالا

 .تيوكلا ىلإ بيلكلا ناطلس موحرملا داع نأ دعبو «نانبلو ايروس ىلإ ابهذ مث (وناك

 نم يدورابلا يرخف هعمو نانبل نم (حلصلا مظاك) مضي دفو دالبلا ىلإ لصو

 تيوكلا تالاجر نم رخآ ددعو بيلكلا ناطلس عم اعامتجا دفولا دقعو ءايروس
 يتلاو تقولا كلذ يف ةينيطسلفلا ةروثلا معدل حالسلاو تاعربتلا عمج لجأ نم

 دمحأ فسوي :تمض ةيثالث ةنحل ليكشت ىلع قافتالا متو «لالتحالا دض تماق

 هذه تاعامتجا تلاوتو «بيلكلا ناطلسو .ءفصنلا فسويلا فصنو «مناغلا

 .بيلكلا ناويدب ةنجللا

 تبع

 رجات عم تقفتا دقف «حالسلا ريفوت يف بعاصم ةنجللا هذه هجاوت مو

 ىلإ هلاصيإب ةنجللا موقت مث «تيوكلل هلاصيإ دعب هنم حالسلا ءارش ىلع يدنه

 «سيئملا دمحأو رقصلا هللا دبع هملستي ثيح «قارعلا قيرط نع ةينيطسلفلا ةروثلا

 همسا يقارع لجر امهعم هملستي ناك ايك ؛دلبلا كلذ يف ايراجت الحم احتف ناذللا

 هميلست متي كلذ دعبو .تقولا كلذ يف لجسلا ةديرج بحاص (ضايفلا هط)

 ةينانبللا يضارألا ىلع هرورم دعب (يجقواقلا يزوفو « ينيسحلا نيمأ جاحلا) ىلإ

 مهنأل ؛تاعربتلاو ةحلسألا هذه لوصوب نوملعي زيلجنإلا نكي ملو .نيطسلف ىلإ

 ."”نيطسلف ىلإ هلقنت يتلا لفاوقلا هكلست تناك يذلا قيرطلا نع نوديعب

 ةص سريدملا حالف .د :ةينيطسلفلا ةيتيوكلا تاقالعلا روطت )١(

 .١١1١ص باهشلا فسوي :تيوكلا خيرات يف لاجر (؟)
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 :م 1 41*” ماع ربوتكأ ةنحل #

 ءاهمعدو نيطسلف ةيضق ةرصنل موي دعب اموي دادزي تيوكلا ءانبأ لعافت أدبو

 ملاعلا ناكو ءاهتوق جوأ يف نيطسلف يف م477١ ماع يف ىربكلا ةروثلا تناك دقف

 يتفم ةوعدب اوماقف تيوكلا ءانبأ امأ ءاهراصتنا اينمتم اهيلإ علطتي يمالسإلا

 دمحم هعم ناكو ؛م 1475 ماع تيوكلا ةرايزل ينيسحلا نيمأ دمحم خيشلا نيطسلف

 يف ةيفاقثلا زكارملا تيوكلا ءانبأ ضعب راز امك ؛"” يدورابلا يركفو ءاشاب هبولع

 .مهب طانملا رودلا ةفرعمو « برق نع نيطسلف ةيضق ةفرعمل ةرواجملا ةيبرعلا لودلا
 دبع ديسلاو ءرقصلا دمح هللا دبع ديسلا :امهو تيوكلا ءانبأ نم نانثا ماق دقف

 ةيبرعلا ةيفاقثلا زكارملاب الصتاو ايروسو قارعلا ىلإ ةرايزب مناغلا ناينثلا فيطللا
 لالخ نم نيدلبلا نيذه يف برعلا ةساسلا عم اطلتخاو ءقشمدو دادغب نم لك يف

 تيوكلا ىلإ ءالؤه ةدوع دنعو « دادغب يف ىنثملا يدانو ءقشمد يف يبرعلا يدانلا

 ةوعدو ينيطسلفلا بعشلل ةرصانم ناجل ليكشتو مهفوفص ميظنت ىلع اولمع
 لكش م1917 ماع ربوتكأ يفو .تيوكلا ةرايزل ةينيطسلفلا ةينطولا ةكرحلا ءامعز
 ةكرحلا دض هلاضن يف ينيطسلفلا بعشلا ةرصانمل ةنجل "”لوأ يتيوكلا بابشلا

 ثيح "ربوتكأ ةنل" تيمسو ؛ءاضعأ ا/ ةنجللا هذه ءاضعأ ددع ناكو ةينويهصلا

 متو ايتيوك انطاوم ١5١ هرضح يريهامج عامتجا دقعو تاعربتلا عمجب تماق

 ."”'(ينيطسلفلا بعشلا لاضنل ةديؤملا بطخلا ءاقلإو تاعربتلا عمج هلالخ

 ضيمحلا درحأ .يعانقلا ىسيع فسوي خيشلا" ةنجللا هذه ءاضعأ ناكو

 .ريضخلا ناعشم «ناهيلس ديس ىلع ديسلا «رحبلا نمحر لا دبع «مناغلا نانيث دمحم

 . ١١ص سريدملا حالف .د ؛ةيسايسلا تاييظنتلاو تاعمجتلا ةأشنل ةيلوأ حمالم )١(

 ماع ةيثالثلا ةنجللا يه ىلوألا ةنجللا تناك ثيح «ينيطسلفلا بعشلا ةرصانمل ةنحجل يناث ةنجللا هذه ربتعت (1)

 ./ص سريدملا حالف .د ؛ةيسايسلا تاميظنتلاو تاعمجتلا ةأشنل ةيلوأ حمالم (7)
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 تقلأو «ةيبور )7١6٠٠( تغلب تاعربت ةنجللا هذه تعمج دقو «"مناغلا دمحأ دمحم

 تيوكلا يضاق ةدامح زيزعلا دبع خيشلا لثم ةرثؤم تاملك ةينيدلا تايصخشلا ضعب
 .''"نيرضاحلا نم ريثك عومد تلاسأ تاملك ايقلأ نيذللا سيمخلا دمحأ خيشلاو

 يدهاجم ةدعاسمل ةنحل تيوكلا يف تفلأت" :هتايموي يف رتيعز مركأ ريشيو

 حمست مل ةيتيوك ةديس تعربتو «ةيبور فالأ ةرشع كلذل تعمجف «نيطسلف
 ةيضق ةحلصمل ةيبور (* ٠ ) غلبمب ةناكدلا تعيبف ءاهكلمت ةناكدب اهمسا رشنب

 ."”اهيف هللا كراب .نيطسلف

 تيوكلا يف ىرج باتتكا لوأ) : لاقف ثدحلا اذه متاحلا هللا دبع ركذو

 م975١ ماع يف ناك ةينويهصلاو رامعتسالا نم صلختلل قيقش يبرع رطق ةدعاسل

 سامحب عربتلل «هنابشو هبيش «هئاسنو هلاجرب هرسأب يتيوكلا بعشلا ّبه امدنع

 اهرود ةيتيوكلا غلابملا تأ دقو «ةمراعلا مهتروث نابإ نيينيطسلفلا نيدهاجملل

 نأ تيوكلا يف ءاسنلا سامح نم غلبو «تاعربتلا هذه يف رفوألا اهبيصنو ريبكلا

 طسلف ةرصنل سامحلا هيف غلب ءابخاص اريبك اعامتجا ندقع

 .””(رواسألاو يلحلا ادع «ةيبور فلأ نيثالث نم برقي اب عامتجالا اذه يف عمج ام

 :لاقف ديشرلا زيزعلا دبع خيشلا م917١” ماع يف تاعربتلا هذه نع بتكو

 نيب تاشوانملاو ءاديقعت دادزت نيطسلف ةلكشم تناك م 19775 ماع يف كلذ ءانثأ يف

 ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا ىتش يف تاحيص ترهظ امك «ةرمتسم دوهيلاو برعلا

 تغلب نيطسلفل تاعربت تيوكلا يف تعمج م1975 ماع ينو ءنيطسلفل عربتلل

 هوجو هللا ٍضِيِب :لوقت حتفلا ةديرج تبتكف «ةيدنه ةيبور فالآ ٠١ اهتميق

 ردفو ءهتورذ ةدهاجملا غن

 )١( ص سريدملا حالف .د ؛ةينيطسلفلا ةيتيركلا تاقالعلا روطت ١٠١

 ةينيطسلفلا ةينطولا ةكرحلا (؟) ١978 - 21575ص :رتيعز مركأ 77١

 )( .5,6ص متاحا هللادبع .تيوكلا تأدب انه نم
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 انقيدص بتك" :تلاقو تاعربتلا هذه نع حتفلا ةلجم تثدحت دقو ؛"””نييتيوكلا

 نيملسملا نابشلا ةيعمجل يعانقلا ىسيع نب فسوي خيشلا ميركلا لضافلا

 نم هتعمج ام غلب نيطسلف ةدجنل تيوكلا يف ةسسؤملا ةنجللا نإ :لوقي ةرهاقلاب
 مئارك نم ةديس نأو «ةيدنه ةيبور فالآ ةرشع باتكلا اذه ةباتك ةعاس ةناعإلا

 ناكدب نيطسلف داهجل تعربت هدحو هللا الإ اهتربم فرعي نأ ديرت ال تيوكلا

 ضّيبو .تيوكلا هللا ايحف ....ةيبور ةئامسمحو نيفلأب ناكدلا تعيب دقو .هكلمت

 ."”نييتيوكلا هوجو

 حتفلا ةلجم ترشن دقف ءنيطسلف ةيضقل تيوكلا يف تاعربتلا عمج رمتساو

 دمتعم ٍيناعلا ضايف هط خألا لسرأ" هيف تلاق "نيطسلف ةثاغإل" ناونعب الاقم

 تعمج هينج ةئاعبرأ ةرهاقلاب نيملسملا نابشلا ةيعمج ىلإ ةرصبلاب نيملسملا نابشلا

 اهباحصأ نع دهاجتل اهلحم ىلإ لصتس دوقنلا هذهو ...تيوكلاو ريبزلا لهأ نم
 ."” ةنيزحلا ةيناسنإلا نيع رقت ىتح لطابلا عمقو قحلا قاقحإ يف

 "سانلا" ةفيحص قيرط نع نيطسلف ىلإ ااسرإو لاومألا ضعب عمج مت امك
 (١٠٠)اهعومجم غلب تيوكلا نم تاعربت لوصو تنلعأ يتلا ةرصبلا يف ةرداصلا

 .يقارع رانيد

 لقنت ةحلسألا تناك ثيح «ةحلسألا ءارشب تيوكلا ءانبأ نم ددع رداب امك

 ىلإ ءارحصلا ربع اهلقنل تارايس اهملستت كانه نمو «"””يضقرب ىلإ" يعوش" يف

 )١( ص يجحلا بوقعي .د .. هتايح ةريس - ديشرلا زيزعلادبع 0/17.

 ."ص ١471 قفاوملا ه ١١8282 نابعش ١١ رشع يداحلا ددعلا 275١ ددعلا .حتفلا ةلجم 03(

 .م1571-ه1788 يناثلا عيبر 1 رشع يداحلا ماعلا 0١5 ددعلا حتفلا ةلمم (1)

 ١١ ب ءس ريدملا حالف .د ؛ةينيطسلفلا ةيتيوكلا تاقالعلا روطت (4)

 .تيوكلا ةلود يف نفسلا ءامسأ نم ةنيفسل مسا يعوش (5)
 .تيوكلا ءارحص يف مقوم .يضق رب (1)
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 ثيح .(7١”عالطملا" ةقطنم دعب ةقطنم ىلإ لامجلا ىلع لقنت تناك انايحأو .نيطسلف

 هتايموي يف كلذ رتيعز مركأ ركذيو ."'قبسم بيترت ىلع ًءانب تارايسلا اهملستت
 «يقح ديحو.د صوصخب يلع نيسحت فرصتملا عم اصاخ ًاعامتجا اندقع" :لوقيف

 تيوكلا ىلإ مظاكو يرخفو يرفس عوضوم يف انركاذتو لمعلا ةطخ هيف انمسر
 ضعبب مظاك تحراص .رفسلا لئاسو نيمأتل هدادعتسا ىدبأف «ةرصبلا نم

 تيوكلا نم هبلج نكمي ام بيرست ىلع ةدعاسم نم هنم ىجري امو رفسلا بابسأ
 هنذؤم تيوكلا نم ةيقرب ىقلتي نيح هنإ لاقو .ةطخلا مسرو دعتساف ؛حالس نم

 ىلع انلابقتسال هسرح هعمو هترايسب وه جرخي فوس هنإف ؛هدعومو انعوجرب

 ةروثلل تيوكلا نم هبلجتس ام ةيامح متت كلذبو ؛ناوفص همسا ناكم يف دودحلا
 حلاص الملا نايتيوكلا ناهيجولا ةمهملا هذه ريسيت ىلع دعاس نممو ...ةينيطسلفلا

 لذب ء.سمحتمو قيدص وهو ءرقصلا هللا دبع خألا نأ اك مناغلا فسوي دمحمو

 : ةيئاطيربلا تارياخملا ريزقت ريشي ددصلا اذه: قو. ليسلا اذه ادوهج

 ىلإ ةرايزب اوماق "ينطولا بابشلا ةلتك" ءامعز نم نينثاو رقصلا هللا دبع نأ"

 ىتثملا يدان يف "نيطسلف نع عافدلا ةنحل" ةيراتركس عم تاعامتجا اودقعو قارعلا

 .* "نيينيطسلفلا راوثلل تادعاسملا ميدقت اهيف اوشقان دادغب يف

 تناك» :هعم ةلباقم يف ةيكرابملا ةسردملاب ذاتسألا مجن سيمخ .د لوقيو

 .تيوكلا ةلود يف يوارحص عقوم . عالطملا )١(
 عيزوتلاو رشنلل حابصلا داعس راد رادصإ .م15919 ماع - نآلا ىلإ اهتيادب ذنم تيوكلا يف ةفاقثلا (؟)

 .1977؟ص

 831 ص 831١: ص رتيعز مركأ ؛ةينيطسلفلا ةينطولا ةكرحلا (5)
 ١4 ص سريدملا حالف .د ؛ةينيطسلفلا ةيتيوكلا تاقالعلا روطت (4)
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 يضيمحلا دمحو رقصلا دمحلا هللا دبعو يعانقلا ىسيع نب فسوي خيشلا اهئاضعأ

 قوس يف راجتلا ىلع نورميو نيواودلا يف اضيأ نوعمجي اوناكو «بيلكلا ناطلسو

 سامحب نوعفدني راغصلا ةيكرابملا ةسردملا بالط ناكو «تاعربتلا عمجل راجتلا

 نيينعم نيسردملا نم ةعومجم انكو ءسرادملا يف يمويلا مهفورصم نم نوعربتيو

 دمحم ذاتسألا يعم ناكو «مهنم انأ تنك ثيح «بالطلا نم تاعربتلا عمجب

 عمجن انك ءديدح نسح رباج ذاتسألاو نيدلا باهش دمحأ ذاتسألاو يبرغملا دمحأ

 ."0) يضيمحلا دمح مهنمو اهعمج نع ةلوؤسملا ةنجللا ىلإ اهلصون مث تاعربتلا

 :م 1١9177 ماع نيطسلف ةيضق ةرصنل ةماعلا ةنجللا

 ةلجم ترشن دقو ءنيطسلف نع عافدلل م479١ ماع ةنحل تيوكلا ءانبأ سسأ

 ةدجنل تاكرحت نم هب تماق امو اهئاضعأ ءامسأو ةنجللا هذه ءاشنإ ببس حتمفلا

 ديسلا وه ةنجللا ءاضعأ دحأ اهاسرإب ماق ةلاسر لالخ نم كلذو ؛نيطسلف

 : اهيف لوقي «يناسدعلا ناييلس

 رغألا حتفلا بحاص لضافلا ذاتسألا ةرضح ىلإ»

 سوفن يف عقو أوسأ هل ناك نيطسلف ميسقت يف ةيناطيربلا ةيكلملا ةنجللا رارق نإ

 يزيلكتإلا ناملربلا ىلإ جاجتحالا تايقرب لاسرإ ىلع مهرمأ اوعمجأف «نييتيوكلا

 ةنحل تنوكت لاحلا ينو . فينج يف ممألا ةبصع ىلإو ندنلب تارمعتسملا ةرازوو

 بحاص ىلإ روطسلا هذه بتاك وه اهنم ابودنم تلسرأ يتيوكلا بعشلل ةماع
 اولسري نأ ىلع ةقفاوملا هيلإ بلظيو ةيفيكلا هيلع ضرعي رباجلا دمحأ ريمألا ومسلا

 مهعجشو كلذ ىلع ن وهس مهقفاوف ؛ةيتيوكلا ةمآلا وسما جاجتحاللا تايف رب

 )١( خيراتب مجن سيخ .د عم ةلباقم 1٠٠١7 7/74م.
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 ةرصنل موقي نأ هوجري دوعسلا نبا كلملا ةلالج ىلإ ةيقرب لسرأ هنأ انملع دقو

 قارعلا كلم ةلالج ىلإ لسرأ هنأ امك .ملسم يبرع كلمك هنم هرظتني اب نيطسلف

 . ىنعملا اًذبم

 نس بسوي : تاوذلا ءالؤه سس ةنوكملا) يتيوكلا بعشلل ةماعلا ةنحللا نأو

 ناعشم «يناسدعلا ناميلس «ناينثلا دمحم ؛نيهاش نب ةفيلخ «ىضيمحلا دمحأ ءىسيع

 دبع «مناغلا دمحم «ديزلا دلاخخ ءرقصلا هللا دبع ؛تايلس ديسلا ىلع ديس ؛ريضنملا

 ةمألا مساب جاجتحا تايقرب ثالث تلسرأ (رحب نب نمحرلا دبع «يفارخلا نسحملا

 . هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ؛ٍلي امهيف اهروص نودجت ةيتيوكلا

 .«يناسدعلا ناميلسا 57 ةنس ىلوألا يدامح ؟ تيوكلا

 :نم لك ىلإ ةنجللا اهتلسرأ يتلا لئاسرلا حتفلا ةلجم ترشن دقو

 .«ندنل (تارمعتسملا ةرازو ىلإ هنمو) يزيلكنإلا ناكلربلا»-

 اهلحاوس ف ةينويهص ةلود ليكشتب اديقعتو ةروطخ دادرت نيطسلف ةلأسما

 بعشلاف «ةرومعملا ءاحنأ يف ًاعيمج برعلاو نيملسملا روعشل ًازازفتساو اماليإ

 |رارقلا اذه ذيفنت بقاوع ريدقت ىلإ ةيناطيربلا ةموكحلا رظن تفلي يتيوكلا

 راودأ عيمج يف اهبب ترهتشا يتلا ةيزيلكنإلا ةمألا نم فاصنإلاو لدعلا لمأيو

 ."خيراتلا

 ىتيوكلا بعشلل ةماعلا ةنجللا
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 : فينجب ممألا ةبصع ةيراتركس -

 ىلع ةيدوبم ةلود ةماقإو نيطسلف ميسقت يف ةيكلملا ةيزكرملا ةنجللا رارق نإ"

 برعلاو نيملسملا ةماع سوفن ين رثألا أوسأ هل نوكيسو «برعلل ملظ اهلحاوس
 .رارقلا اذه ذيفنت بقاوع ريدقت ىلإ مكراظنأ تفلي يتيوكلا بعشلاف «:ةصاخ
 ."رابتعا يأ ىلع مكرظن يف امدقم فاصنإلاو لدعلا نوكي نأ وجريو

 مكاح ةنجللا تدشانو (رّمصلا دمح هللا دبع) ةسائرب ةنجللا هذه تناك

 ميسقت ىلإ يمارلا ططخملا نم افقوم ذختي نأب رباجلا دمحأ خيشلا تيوكلا
 ١١٠١(. لع لذ

 م418١ ماع ينطولا بابشلا ةلتك *

 ماع ينطولا بابشلا ةلجك مساب ةينطو ةلجك تيوكلا ءاتبأ نم ةديديع نسسأ

 ىلع تدكأو «يبرعلا نطولا نم أزجتي ال ءزج تيوكلا نأ هيف تدكأ م

 ةطبارلا ةلجم ترشن دقو «ةيبرعلا راطقألا عيمج نيب تالصلاو طباورلا قيثوت
 تيوكلا يف يموقلا حورلا) ناونعب الاقم م978١ ماع نم سطسغأ"“ ١ يف ةيبرعلا

 حورلا ةلبنق هيف رجفنت نأ ميركلا يبرعلا دلبلا تيوكلا ناكس ىلع ابيرغ سيل)
 نع نويتيوكلا ماق املاطلف «هارقو يبرعلا جيلخلا ندم ةفاك اهاياظش لصتف يموقلا
 دقلف «تاهخلا ىتش يف ةيموقلا برعلا ايابضق نورصاني انابشو ابيش مهيبأ ةركب

 )١( ص سريدملا حالف .د :ةينيطسلفلا ةيتيوكلا تاقالعلا روطت ١١
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 نويقارعلا ماق امدنع حالسلا يف ةيقارعلا ةروثلا لاجر هيلع دمتعا يذلا نيعملا اوناك

 ةيضق نم فرشملا نييتيوكلا فقوم سيلو «م47١ ٠ ماع لتحملا بصاغلا هجو يف

 نهنم ةوسنلا تايلضف ضعب تعابو عاتملاو لاملاب اوداج دقلف «ديعبب انع نيطسلف

 اهب رخافت نأ تيوكلل ةقيقح كلت «ديهشلا نطولا ةرصنو هللا ليبس يف نهيلح
 ينيطسلف دفو ةرايز وه ةنجللا هذه سيسأت ببسو (ثيدحلا برعلا خيرات يف

 تاعربتلا عمج لجأ نم ةرايزلا هذه تناكو .ءيدورابلا يرخف ةسائرب تيوكلل

 27 ةينيطسلفلا ةيضقلل دييأتلاو

 م19151١/ ماع تيوكلا راجت ةنجل *#

 م441١/ريمفونا 4 يف اهعامتجا يف ةدحتملا ممألا ةئيه تررق نأ دعبو

 لاملاب نيطسلف ءانبأ معد برعلا ررق اهنع ايناطيرب بادتنا ءاهنإو نيطسلف ميسقت
 .نيطسلف نع عافدلل م444١ رياني لوأ يف ةيبرعلا شويجلا تلخدو «حالسلاو

 «تاعربتلا عمج ناجل لالخ نم نيطسلف ءانبأ معد يف زراب رود تيوكلل ناكو

 تيوكلا عوقول ارظن «ةيبرعلا لودلا تكراش ابك اهشيجب تيوكلا كراشت مو
 نيذلا تيوكلا ةيداب ءانبأ نم ددع ادع «تيوكلا ىلع يناطيربلا بادتنإلا تحت

 نكلو ؛م ١15/4 ماع لاتقلا يف اومههاس نيذلاو يندرألا شيجلا يف نولمعي اوناك

 ريمسيد يفف «نيطسلف ةيضقل مزاللا يلاملا معدلا مدقت نأ تعاطتسا تيوكلا

 -لكشت م1915١/ ماع يفو ءنيطسلفل لاومألا عمج يف راجتلا حجن م441١/ ماع

 فسوي ؛عياشلا دومح يلع) ٌتمض تيوكلا راجت رابك نم نيطسلف ةدعاسمل ةنجل

 نسحملا دبع ءرقصلا دح زيزعلا دبع ؛ناميلس ديس يلع ديس ؛دمحلا فيطللا دبع

 )١( سريدملا حالف .د «ةينيطسلفلا ةيتيوكلا تاقالعلا روطت صلا١
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 ءانبأ عمجو 7 (ةيبور 7٠١,٠٠٠ عمج ةنجللا هذه فده ناك دقو «(يفارخلا رصان

 ُْق ايخض اغلبم ناك دقو ؛نيطسلف ةيضقل ةيبور فلأ ةثائتس براقي ام تيوكلا

 يف م114١/ ماع يف تيوكلا يف تردص يتلا ةمظاك ةلجم تركذو ءتقولا كلذ

 لوقت لوألا اهددع

 ةكرعمل ديدجلا رودلا ةهجاومل تيوكلا اهنيب نمو ةيبرعلا دالبلا تضبخ دقلو )

 عمجت تاموكحلا لب دارفألاو تاعامجلا تذخأو ءاهتبورع ةمالسو نيطسلف ريرحت

 ام بيرق تقو ذنم تيوكلا يف عمج نأ ناكو ءنيطسلف نيطسلف ريرحتل لاجرلاو لاومألا

 بجاولاب مهنم اروعش مهسفنأ ءاقلت نم سانلا اهب عربت ةيبور فلأ ةثارتس براقي

 ءرهوجلاك ةيبرعلا دالبلا نأ كاردإلا مانت نوكردي مهخأل مهسفنأ وحنو نيطسلف وحن

 ءاسن تماق امك”( عاضوألا تناك امهمو ىوقلا تلواح امهم أزجتي ال ءزج درفلا

 نم ناكو «نيطسلف ةرصنل ةيريخ قيدانص تماقأو تاعربتلا عمجب تيوكلا

 قودنصلا كلذ تماقأ يتلا (ناطلسلا يضوم) ةلضافلا ةديسلا ةوسنلا كلت نيب

 مانن نييتيوكلا نحن انكو» مناغلا نيهاش مناغ ديسلا لوقيو .'"'اهزنم يف يريخلا

 ثداوح نع انربختل نيطسلفو ايروس نم رابخأ ىلع وحصنو ويدارلا رابخأ ىلع

 اهانبت ةيكرابملا ةسردملاب ةيريخ ةلفح تميقأ امك ؛دوهيلا سندو ىصقألا تيبلا
 رباجلا هللا دبع خيشلا مهسأر ىلعو مهريغصو مهريبك تيوكلا راجت نم ةبخن

 ريخلا لمعل ةسفانملا ةقيرطو ةقباسملا ىلع تاديازملا تأدتباو ... «ةيبرتلا ريزو

 متف ةسدقملا يضارألاو يمالسإلا بجاولل هلام فصنب يحضي مهضعب ناكف

 )١( ةص سريدملا حالف .د ؛ةينيطسلفلا ةيتيوكلا تاقالعلا روطت ١
 .ىلوألا ةنسلا م1446 زون - لوألا ددعلا - تيوكلا ةلودب تردصو ةمظاك ةلمع (؟)

 .م١٠٠1 1/١”/ ةعمجلا موي 471/4 ددعلا سبقلا ةديرج يف " ناطلسلا يضوم " ةديسلا عم ةلباقم (7)

 .ةيبرتلا ةرازو ةباثمي فراعملا ةرئاد تناكو ةيموكح رئاود اهنإو تارازو كاذنآ نكت ل (4)
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 ةئيهلا قيرط نع غلابملا تلوحو تقولا كلذب ©”رانيد فلأ نونامث هتميق ام عمج
 . ينيسحلا نيمأ دمحم خيشلا نيطسلف يتفم ةسائرب نيطسلف ذاقنإل ايلعلا ةيبرعلا

 ."”نيطسلف ةيضق حلاصل تيوكلا لهأ طاشن ضعب اذه

 ةيدلب يف راجتلل تاعامتجا لالخ متي تقولا كلذ يف تاعربتلا عمج ناكو

 راجت اهيف عمتجا تيوكلا ةيدلب يف تاعامتجا ةدع تيوكلا راجت دقع دقف ء«تيوكلا

 «نيطسلف ةيضقل معدلا ةلصاوم ىلع ةثاحلا دئاصقلاو بطخلا اهيف تيقلأو تيوكلا

 يف نيمويب هدعب يناثلا عاتجالا ناكو ,م17١//١١/4417 لوألا عاتتجالا ناكف

 م1441 1١7/1715/ يف ناك دقف ثلاثلا عامتجالا امأ ءم117١//14417 /17 خيرات

 ىلإ وعدت شامق نم تانالعإ دادعإ مت امك" «"”تاعربتلا نم ديدعلا هيف عمج ثيح

 اوعربت) لوقت ةماعلا نكامألا يفو قوسلا يف اهقيلعت مت ينيطسلفلا بعشلل عربتلا

 ةمكاحلا ةرسألا نم هبراقأو تيوكلا مكاح عربت دقو .”(نيطسلف يف مكناوخإل

 *ةلمحلا هذه يف

 م557١ ماع تيوكلا بابش ةنجل #

 دعب م ١467 ماع يف كلذو ( تيوكلا بابش ) مساب ةنح تيوكلا ءانبأ لكش

 ءاضعأ ةتس ةنجللا هذه ددع ناكو «نيطسلف ميسقتب صاخلا ؟لب» رارق رودص

 افقوم ذختي نأب ( كاذنآ تيوكلا مكاح) تدشان دقو «رقصلا دمح هللا دبع ةسائرب

 مومعلا سلجمل تايقرب ةنجللا تلسرأو «نيطسلف ميسقتل يناطيربلا ططخملا نم

 .ةيبور نويلم نم رثكأ يواسي اغلبم يتيوك رائيد فلأ نوناث ناكو ةيبورلاب كاذنآ ةيتيوكلا ةلمعلا تناك )١(
 . 417 - 47 ص فرصتب . مناغلا نيهاشلا فسوي مناغ فيلأت انترهوج انتيوك )1١(

 .47 241 :7ا/صضص ريع دحأ نآويد . اماع نيرشع يف تيوكلا ينحو نم ()
 .م191448 ١/ ٠١/ خيراتب هللا هظفح يطشلا عيبر فسوي يدلاو عم ةلباقم (5)

 ١ةص سريدملا حالف .د ؛ةينيطسلفلا ةيتيوكلا تاقالعلا روطت (0)

- 203 - 



 يف يسايسلا ميقملاو يناطيربلا تارمعتسملا ريزوو ةدحتملا ممألا ةئيهو يناطيربلا

 ما ماع نيطسلف يئجال ةثاغإل يمالسإلا داشرإلا ةييعرتج نمل

 م94057١ ماع تيوكلا ةلود يف تسسأت يتلا يمالسإلا داشرإلا ةيعمج تماق

 ةسائرب م467١ ماع ءاتش «نيينيطسلفلا نيئجالل تاعربتلا عمجل ةنجل ليكشتب

 تايمكو ةيبور فالآ ةرشع عمج ةنجللا تعاطتساو .عوطملا يلعلا هللا دبع ديسلا

 بعشلا ءانبأو راجتلاو ةمكاحلا ةرسألا ءانبأ اهب عربت ةيطغألاو سبالملا نم ةريبك

 ةيوضعو حلاصلا قازرلادبع ديسلا ةسائرب ادفو ةيعمجلا تلكشو ؛«يتيوكلا

 نيذلا ؛مناغلا نيهاشلا فسوي مناغ ديسلاو بيلكلا ناطلس هللادبع :نم لك

 ىرقو ندم يف لوجتلاب دفولا ماقو ءدوهيلا مهدرش نيذلا نيئجاللا ةرايزب اوماق

 ةرايزب دفولا ماق امك «ةيطغألاو ةسبلألاو لاومألا نم تاعربتلا عيزوتل نيطسلف

 سرحلا لاجرل معدلا اومدق اك «نيئجاللا تاميخمو ماتيألا رودو سرادملا ضعب

 "”سماخلاو عبارلا اهيددع عم ةيعمجلل ةعباتلا داشرإلا ةلجم تد رفأ دقو ءينطولا

 موقيل نيطسلف مسق مساب اهيف [سق ةيعمجلا تأشنأ اك «ةثعبلا هذهب ًاصاخ ًاقحلم
 .نيطسلف ةيضق حرشل ةيرود ةرشن تردصأ دقو نيطسلف ةرصن يف لعاف رودب

 قفاوملا ه17977 لوألا عيبر؟/ خيراتب سدقلا ةنيدم يف دقع نيحو

 داشرإلا ةيعمج تكراش نيطسلف ذاقنإل ماعلا يمالسإلا رمتؤملا عم1467 7/17 /؟

 ثادحأ داشرإلا ةلجم ترشن دقو «نيطسلف ذاقنإل يعادلا رمتؤملا اذه يف يمالسإلا

 .م148 4 «ه119/7 ىلوألا يدامج ىلوألا ةنسلل سماخلاو عبارلا ناددعلا -داشرأإلا ةلجم (1)
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 .''"'هتايصوتو رمتؤملا اذه

 م1988 ماع يرصملا شيجلا حيلستل تاعربتلا عمج ناجل #

 عربت ) : لوقت م1406 ربوتكأ ٠١ خيراتب ةيرصملا مارهألا ةديرج ترشن
 ةسمخ غلبمب مويلا حابصلا رباجلا هللا دبع خيشلا ةسائرب ءتيوكلا فراعم سلجم

 بعشلا دارفأ نيب تاعربتلا ةكرح موقتو «ءيرصملا شيجلا حيلستل هينج فالآ

 .برعلا شيج وه رصم شيج نأب عيمجلا رعش دقف «قاسو مدق ىلع يتيوكلا

 ةفلتخملا ناجللا ءاسؤر نم تملع# م155١ ربمفون 18 يف مارهألا لسارم لوقيو

 نآلا ىتح عمج ام ةليصح نأ يرصملا شيجلا حيلستل تاعربتلا عمجل تفلأ يتلا

 فلأ ١؟ غلبمب خيوشلا ةيوناث ذيمالت مهسأ دقو «ةيبور نويلم عابرأ ةثالث وحن

 .«ةيرصملا ةموكحلا ىلإ غلبملا لسريسو ةيبور

 معدو يرصملا شيلا معدل يدرف لكشب تيوكلا راجت نم ددع عربت امك
 رياربف 18 خيراتب رداصلا اهددع يف رابخألا ةلجم ترشن دقف ءيرصملا بعشلا
 هينج ةثامسمخ غلبمب عوطملا يلعلا زيزعلا دبع نسحملا عربتب ديفي اربخ ما65

 ريمفون ١68 يف مارهألا ةلجم تركذو ءرصانلا دبع لامح سيئرلل اهملس انق يلاهأل

 مايأ ةثالث لالخ يف تغلبو «تاراغلا يبوكنمل ةيتيوك تاعربت ةلمح حاتتفا م05

 ."يرصم ةينج نويلم عبر

 م1925 ماع تاعربتلا عمج ناحل *#

 يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا اياضق نم ديدعلل م157١ ماع تيوكلا ءانبأ طشن

 برغملا يف يبرعلا ملاعلا لودل يسنرفلا رامعتسالاو ءرصم ىلع يثالثلا ناودعلا اهنم

 .ةرالرص م15 ه1 ىلوألا ىدامج ىلوألا ةنسلل سماخلاو عبارلا ناددعلا داشرالا ةلمم )١(
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 تلم مس م ريق ١ شط

 فرم ا فتور رميها _ سكب 1

 ؛لضرل ' نيام نعاس خم هنتكرد

 ئ

 دينا ي رئزلا ديثتلا نب 57 جب رنا وها اهلا
 . .مستأ ةديبتلا رهالإ انتا نم هرم رح ال2 يلا سلا

 ير كت |

 يي علمأ

 قئثوي داشرإلا ةلحمل قصلم صاخ ددع ةيعمجب تاعربت عمج لاصيال جذومت
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 .تاعربتلا اوعمجو ناجللا نم ديدعلا اولكشو ؛يبرعلا

 ةكرتشم ةنحل يهو (ةيضايرلا ةيدنألا ةنحل١ تسسأت م105١ ماع ىفف

 ةنجللا هذه تماقو ء«تيوكلا ةلود يف تايعمجلاو طباورلاو ةيدنألا مضت «ةيقيسنت

 تكرتشا يذلاو م457١ ماع ين رصم ىلع يثالثلا ناودعلا ءانثأ تاعربتلا عمجب)

 يرصملا شيجلا معدل ةنجل تلكشت ثيح «ينويهصلا نايكلاو اسنرفو ايناطيرب هيف

 مت اك مايأ ةثالث لالخ ينيلرتسإ هينج 0 عمج ةنجللا هذه تعاطتساو

 . '""(رصم نع عافدلل عوطتلل نييتيوكلا ةوعد

 يتلا ةيمالعإلا ةلمحلا يف م507١ ماع يف ةيمالسإلا داشرإلا ةيعمج تكراشو

 هلوق اهيف ركذ امثو ءتاروشنم تردصأو ؛(ةيضايرلا ةيدنألا ةنجل) اهيلإ تعد

 يف عوطتلل ةيعمجلا تعدو '"'"هللا ليبس يف مكسفنأو مكلاومأب اودهاجوا : ىلاعت

 ترهظأ ناودعلا ءاهتنا دعبو ءاهحاتتفاب ةيضايرلا ةيدنألا ةنحجل تماق يتلا زكارملا

 .""(يئالثلا ناودعلا ىلع اهراصتنال رصمل اهتثنبت ةيمالسإلا داشرإلا ةيعمج

 ةنجللا ) مساب تاعربتلا عمجل ةيريخ ةنحل تيوكلا راجت نم ةعومجم سسأ امك
 ةعانصو ةراجت ةفرغ يف اهرقم ناك يتلاو م107١ ماع يف ( تاعربتلا عمل ةيبعشلا

 نوعلا ميدقتل ةيرارمتسالا ةفص تذخأو ةمئاد ةنجللا هذه تحبصأو «تيوكلا

 .ثراوكلا ءانثأ يف اهعم فوقوللو ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلل

 دمحألا حابص خيشلا نم ةيرخف ةسائرب م907١ ماع يف ةنجللا هذه تلكشت

 .قباس عجرم ؛7 5 ص ؛س ريدملا حالف .د بازحألا ةأشن لوح حمالم )١(
 .5 ١ : ةبوتلا ةروس (1)
 م1111 يف يجحلا مساج فسوي ديسلا عم ةلباقم (1)
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 تالجملاو فحصلا يف رصم ىلع ءادتعالا ءانثأ ةنجللا تعدو !"'سايصلا رياحلا

 عيلستل دفو لاسرإ مت تاعربتلا عمج دعبو «يتيوكلا بعشلا نم تاعربتلا عمجل

 يف ةئراط ةلكشم يأل يدصتلا يف ةنجللا هذه لمع رمتساو «تادعاسملا هذه

 ةنحل تردصأ دقو «ةدجنلاو ةرصنلا بجاوب موقتل يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا

 ةمئاقلا تناكو م955١ ريمفون ١0 خيراتب عربتلل نييتيوكلا ةوعدل انايب تاعربتلا

 نيثالثو ةثارعستو نييالم ةسمخ تغلب يتلا ةمكاحلا ةميركلا ةرسألاب ةصاخ ىلوألا

 (* ,7 )٠ 84,7٠ ثغلب راجتلا نم ةعومجم تلمش ةيناثلا ةمئاقلاو «ةيبور فلأ

 (؟؟ 6 ,١٠7)تغغلب ةعبار ةمئاقو «ةيبور (ا/لا/؟ ,ال١؟) ةثلاث ةمئاقو ءةيبور

 )٠1١5, ٠737 ,١( تغلب فراعملا ةرادإ يفظوم عربت مضت ةسماخ ةمئاقو «ةيبور

 ةديرج اهترشن ةيبور )١1٠١ , ١1864( سرادملا بالط تلمش ةسداس ةمئاقو «ةيبور

 ."' ةيمسرلا مويلا تيوكلا

 برح دعب تيوكلا يف طباورلاو ةيضايرلا ةيدنألاو تايعمجلا تطشن امك
 ديعس روب رامعول هوعمج ام غلب ديعس روب رايعإل تاعربتلا عمجب م905١ ماع

 تيوكلا ءانبأ مظعم ناكو «مايألا كلت يف هنزو هل غلبملا ناكو «ةيبور نويلم 8

 ام عفد لك .بعشلا دارفأ وأ راجتلا وأ ةمكاحلا ةرسألا ءانبأ ءاوس هيف اومهاس دق

 .... رصم عم افوقو هلام نم عيطتسي

 ديعس روب رامعإ تاعربت يمسو رصانلا دبع لامج سيئرلا ىلإ لوح غلبملاو

 .””مهتاعربت غلابمو نيعربتملا ءاسأب ةمئاق تدرو دقو

 133/11/18 سل رس دس هال
 ف ريقتب /01 يق ؛براخملا هللا دبع .د ءرهمو تيوكلا(؟)

 .لوألا ءزجلا ١5 ص ؛باهشلا فسوي :؛تيوكلا خيرات يف لاجر (؟)
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 باي" نأ م1405 ريمفون ١١ خيراتب ةرداصلا ةرهاقلا ةلجم تدروأ امك
 دوجو مغرو "' مايأ ةثالث ذنم رصم يف نيبوكنملا ةدعاسمل تيوكلا يف حتف تاعربتلا

 م1195 ماعرصم لع ابناردع يف ايناطيرب لوخدو «ةيتيوكلا ةيئاطيريلا ةلهاعملا

 افقوم تفقو ابعشو ةموكح تيوكلا نإف «تيوكلا ىلع ةريبكلا طوغضلاو

 ةيسايسلا اهفقاوم لالخ نم ءاهئادعأ عم اهبرح يف رصم نع عافدلل ايلوطب افرشم
 رصمل لسرت يتلا ةيلهألا تاعربتلا عمج ناحل لالخ نم ةيبرعلا لودلل ةمعادلا

 لوزن تيوكلا تضفر ةيسايسلا تيوكلا فقاوم لالخ نمو .ةيبرعلا لودلاو

 . اهضرأ ىلع نييناطيرب دونج

 .م4١ه51/ ماع ةينيعلا تاعربتلا عمجل ةنحل #

 بعشلا نأب يمالسإلا داشرإلا ةيعمج نع ةرداصلا داشرإلا ةلجم تركذ

 نم سبالملاو ةيطغألا نم ةيمك لاسرإب ماقو ةنيع تاعربت عمجب ماق يتيوكلا

 رمتؤملا زكرم ىلإ اهاسرإ متي نأ ىلع ندرألا ىلإ تلسرأ دقو ءتيوكلا بعش
 حابصلا ملاسلا دهف خيشلا راز ايك .''”هتفرعمب اهعيزوت ىلوتيل سدقلاب يمالسإلا

 دبع ريمألا هقيقش مساب هينج )٠٠5٠, ٠١٠١( غلمب عربتو م401١ ماع ديعسروب

 عورشمل ةيردب ةريمألا همرح مسابو همسابو تيوكلا مكاح حابصلا ملاسلا هللا

 "”ديعسروب يف نيدايصلا ناكسإ

 م451١“ ماع برعلا نيئجاللل يلاعلا ميلعتلا قودنص ةيعمج *

 يلاعلا ميلعتلا قودنص ةيعمج » مساب ماع عفن ةيعمج تسسأت 194717“ ماع يف)

 .؟ نص م1921/ ناريزح سماخلا ددعلا داشرإلا ةلجم )١(

 .فرصتب 85 ص براحملا هللا دبع ءرصمو تيوكلاو ؛1481/ ربوتكأ !١ مارهألا ةديرج (؟)
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 امو يعماجلا ليصحتلاو ميلعتلا صرف ريفوت اهفادهأ نم ناكو» برعلا نيئجاللل

 ماكحأل اقفو برعلا نيئجاللا ةبلطلل ينهملاو يرظنلاو يملعلا صصختلاو هقوف

 .(0(هعمظناو قودنصلا نوناق

 رودلا اهل ناك يتلاو ةيئاسنلا ةيفاقثلا ةيعمجلا تسسأت م477١ ماع سفن يفو

 ماقت يتلا تاعربتلا عمج تالمح يف ةكراشملا ربع ةينيطسلفلا ةيضقلا ةرصن يف زرابلا

 . تيوكلا ةلود يف

 رودب تماق دقو مال ماعلا يف يعامتجالا حالصإلا ةيعمج تسسأتو

 نيطسلف ةيضقل هةمعد ناك دقلو .ةيوكنملا بوعشلاو لودلل ةرصنلا بجاوبي

 .ارثؤمو اريبك اهبعشو

 :م ١1 ماع تاعربتلا عمد ايلعلا ةنحللا #

 .دوهيلا عم اهيرح يف ةيبرعلا لودلا ةدناسمل برخلا هاجت ةيباجنإلا

 كرحت ءارزولا سلجم نم رارقب تاعربتلا عمجل ايلع ةنجل ليكشت مت نأ دعبف
 ةعماجب ةبلطلا داحتاو ماعلا عفنلا تايعمجو ةيبعشلا ةنجللاو يتيوكلا رمحألا لالهملا

 مت يتلا تاعربتلاو اهذيفنت مت يتلا لامعألا زربأ نمو ؛تاعربتلا عمجل تيوكلا

 :ةيريخلا تايعمجلا نم ناجللا لالخ نم اهعمج

 .؟ 47ص ١ج يواعرصلا ديز هللا دبع - تيوكلا ملاعم )١(
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 :يتيوكلا رمحألال اللا ٠

 جماربلا نم ديدعلا ذفنو تادعاسملا نم ديدعلا يتيوكلا رمحألا لالحلا مدق

 :اهنم

 .مهبيردتل تايفشتسملاب مهقاحلإو تاعوطتملاو نيعوطتملا دينجت -

 ةيلوألا تافاعسإلاو ضيرمتلا لامعأ ىلع ةيبيردت تارود (1/) ددع ذيفنت -

 «تويبلا تابرو نيملعملا ةيعمحو سرادملا تاذيملتو ةيثاسنلا تايعمجلا تاوضعل

 لاتقلا نيدايم يف ىحرجلا ةمدخل مهدادعإ مت فالآ ةعبرأ نيعوطتملا ددع غلب دقو

 .يندملا عافدلا ةمدخو

 عمجل ةعساو تالمح ةيعمجلا تمظن ثيح تاعربتلا عمج تالمح ذيفنت -

 ندرألا يف نيبوكتملا انئاوخخإ ةدعاسمل دالبلا ءاحنأ عيمجب تفاط تاعربتلا

 .ءاخسب عربتلا ىلع نونطاوملا لبقأ دقو ءايروسو

 تاديسلا نم ةريبك ةعومجم تماقو «ةيطغألاو سبالملا عمجل تالمح ذيفنت -
 «ناديملا ىلإ الاصيل ةريبك ةلفاق ترفاسو «تاداهضلاو سبالملا دادعإو ةكايحب

 ىلإ ةيبرعلا قطانملا يف برعلا اهثعب يتلا لئاسرلا فالآ لمحت ةلفاقلا تداع دقو

 مهيلاهأ ىلإ اهتلسرأو دودرلا مالتساب تماق امك ءتيوكلا يف مسوذو مهيراقأ

 .يلودلا رمحألا بيلصلا ةيعمح ةطساوب

 سبالملا لابقتسال ةيدنألاو سرادملا يف تامولعملا عمجل زكارم ةماقإ -

 .قباس عجرم ١18 ص نيسح نمح رلا دبع دمحم و ةماش يمزع - ةكرعملا يف تيوكلا )١(
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 قيرفلا سيئر ناكو «ندرألاو ايروس ىلإ ءابطألا نم قيرف ليكشت مت -
 .'”زوبلا لايك .د حارخلا يرصملا روتكدلا

 :تاعربتلا عمجل ةيبعشلا ةنجللا

 ناجرهم دقع ىلإ تيوكلا ريهامج تاعربتلا عمجل ةيبعشلا ةنجللا تعد

 اوررق :نيئطاوملا نم : ةريبك دوشح لفحلا رضح دقو «ةيكرابملا ةسردم يف يبعش

 تذختا ىتلا تاوطخلاو فقاوملل تيوكلا ريهامج دييأت نع ًابارعإ ةيقرب لاسرإ

 ةفداه ةيبعش ةريسم يف نونطاوملا عمجت ناجرهملا ماتخ يفو . ةكرعملا ضوخل

 نماضتلاو ةيبرعلا ةدحولا تاراعش اهيلع تبتك يتلا تاتفاللا اهيف تعمتجا

 يرزق تسلا ديت احتل وع

 لصو م1350 ربمسيد 7 يفق: ةلوذلل ايمسر ةميلستل ةررضتملا لودلا ةزايزل

 ريمسيد ١ خيراتب مارهألا ةديرج تنلعأ ثيح ايس رغم للا ةيسفلاةنينألا نزعل

 :لوقت م1

 ةيتيوكلا ةيبعشلا تاعربتلا ةنحل ءاضعأ سمأ رصانلا دبع سيئرلا لبقتسا)

 ديسلا ةلباقملا رضحو .؛ينارخلا دمحمو عياشلا زيزعلا دبعو جيلفلا فسوي :ةداسلا

 .(ةرهاقلاب تيوكلا ريفس بيجرلا ىئسيع دعح

 ١5 مايألا كلت ين عمجت نأ تاعربتلا عمجل ةيبعشلا ةئجللا تعاطتساو

 فسوي موحرملا ديسلاو يفارخلا دمحم موحرملا ديسلا اهلسرأ يتيوك رانيد نويلم
 ةرهاقلا ىلإ يتيوك رانيد نييالم ةسمخ اولسرأ دققف ؛يبرحلا دوهجملا معدل جيلفلا

 ٠٠١1/١/9 خيراتب ءقباسلا فاقوألا ريزو - يجحلا مساج فسوي ديسلا عم ةلباقم «قباسلا عج ىلا (1)
 . ارش ض «براحملا هللادبع.د ؛رهمو تيوكلا ف
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 "”ندرألا ىلإ نييالم ةسمخو ءايروس ىلإ نييالم ةسمخو

 :ةيئاسنلا ةيعارتجالا ةيفاقثلا ةيعمجلا ٠

 ةنجللاو يتيوكلا رمح رمحألا لالطلا عم نواعتلاب ةريبك دوهجب ةيعمجلا تماق

 .تاعربتلا عمجل ةيبعشلا

 ةنجللا ةطساوب تاعربتلا عمجل ةيبالط ةنحجل ليكشتب ةبلطلا داحتا ماق امك

 مهتابترم نم عربتلل مهدادعتسا نع ادنلريإ يف تيوكلا بالط نلعأو «ةيبعشلا
 تادعاسملا ميدقت ةصاخلا تايفشتسملا تنلعأ ابك ءيبرحلا دوهجملل ةيرهشلا

 .مدلاب عربتلاب تيوكلا ءانبأ نم ريبك ددع مهاسو
 ةيئاسنلا ةضهنلا ةيعمخ عه

 م471١ ماع نيطسلف ةرصنل كرحتلاب تماق يتلا ةيئاسنلا تايعمجلا نمو

 تماق دقو «م194717 ماع تسسأت يتلا تيوكلا ةلودب ةيئاسنلا ةضهنلا ةيعمج

 ترضح امك «ءنيطسلفل تاعربتلا عمج اهلالخ مت جماربو ةطغنأ ةدعب ةيعمجلا

 5 وبدلا يف تدقع يتلا يبرعلا يئاسنلا داحتالل مئادلا بتكملا ةسلج ةيعمجلا

 5 ةيعمجلا هذه اهتققح ىتلا تازاجنإلا مهأ امأ م14 ماع ليربإ

 :تناك دقف م1511 ماع برح

 رمحألا لالهلا عم نواعتلاب ةيلوألا تافاعسإلا ىلع ةعوطتم يفلأ بيردت
 ةنجللا ريع نيثجاللل اهاسرول ةيلاملاو ةينيعلا تاعريبتلا عمج مت ايك ءىتيوكلا

 .مال* 8 ١/1 /ا/ خيراتب يجحلا مساج فسوب ديسلا عم ةلباقم(١)
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 يبرحلا دوهجملل ٌيريخ قوس ةماقإ مت امك .تاعربتلا عمجل ةيتيوكلا ةيبعشلا

 .م7١7/1١/1971 يف يبرعلا

 ق نيطسلف ءانيأل اطاصيزل تاعربتلا عمج مت م11 ماغ برح دعبو

 لاومألاو بهذلا عمج مت امك ؛يتيوكلا رمحألا لالهلا عم نواعتلاب ةيقرشلا ةفضلا

 ةماعلا تالحملاو لزانملا ىلع اهعيزوتو «ةكرعملا قيدانص» مساب قيدانص سيسأتو

 .ةيلهألاو ةيموكحلا تاسسؤملاو

 م957١ ماع يريخلا ضرعملا د

 ةيليكشتلا نونفلل ًاضرعم ةيئاسنلا ةضهنلا ةيعمج تماقأ م1478 /6 /17 فو
 .يئادفلا لمعلا حلاصل هلخد صصمخ برعلا نينانفلا نم ددع هيف كرتشا

 .سدقلاب لفطلا تيب يف نيميقملا نيطسلف ماتيأ ةلافك ةركف تنبت امك

 فصتتنم يف رخآو م0١/17١/1954١ يف ةيريخ اقوس ةيعمجلا تماقأ ايك

 .يئادفلا لمعلا حلاصل م١141 رياربف

 ."”تيوكلا ىلإ نيحزانلا نيطسلف ءانبأ ىلع

 ةيتيوكلا نيملعملا ةيعمجب م974١ ماع يئادفلا لمعلا عوبسأ *

 لمعلا عوبسأ ةيتيوكلا نيملعملا ةيعمج تماقأ م474١ سرامال ١ - ؟6 يفو

 رعاشملا هيف تبهطأو :تاعربتلا هيف تعمجو «تارضاحملا تيقلأ ثيح ؛يئادفلا

 )١( ةيتيوكلا ةأرملا مويل ايلعلا ةنجللا دادعإ رضاخحلاو يضاملا يف ةيتيوكلا ةأرملا ١ ص . يوهقم ةعبطم 44
 .48و
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 :اشوشب

 حاجنلا نأ دكؤت يئادفلا لمعلا عوبسأ ةليصح نع ةرفاوتملا تامولعملاا

 .ءاحخحس عربتلل عيمجلا عفدتا دقلف ءروصت لك قاف عوبسألا اذه هققح ىذلا

 مهتروث يف يضملا نم مهنكمي يذلا نوعلا ريفوتو «نيينيطسلفلا نييئادفلا معدل

 .«رصنلا ىتح ةيلوطبلا

 : م ١959 ليربإ ؟ خيراتب جيلخلا توص ةلجم يف اتش دومحم ديسلا لاقو

 تايظنملا معدو ةينيطسلفلا ةيضقلا ةرصن يف تيوكلا هتبعل يذلا رودلا نإ

 يف رصقت نلو مل تيوكلا نأ كش الو «يبرع لك هب زتعي فرشم رودل ةيئادفلا

 هتقفو ف قولا اهيعشو تيوكلا ةلودل ةيححتف ؛ةيبرعلا لودلا هاجت ابتاحجاو

 هنكي ام ىلع لدي يئادفلا لمعلا عوبسأ حاجن نإو «هدعبو ناودعلا لبق ةيلوطبلا

 .«ىلوألا برعلا ةيضقل ءافوو بح نم بعشلا اذه

 م417١ ماع برح يف تاعربتلا عمج ناحل #

 لالخ نم تادعاسملا نم ديدعلا يتيوكلا بعشلا مدق م1417 برح يف

 . نيبصاغلا دوهيلا دض ةيبرعلا لودلا ةدجنل اهتعزف تنلعأ يتلا تاعربتلا ناجل

 عمجب ماعلا عفنلا تايعمجو ةيبعشلا ةنجللاو يتيوكلا رمحألا لالحلا ماق دقف

 حرص دقو ؛مدلاب عربتلاو لاملاب عربتلل نينطاوملا ةوعد متو برحلا هذهل تاعربتلا

 : الئاق بيجرلا دمح ديسلا رصم يف تيوكلا ةلود ريفس

 عمجب ةنجللا هذه تماق دقو «تاعربتلا عمجل ةيبعش ةنحخل نيوكت متا
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 ميدقتب ةيبعشلا ناجللا تماق اك . رمحألا لالهلل اهتمدق رالود نويلم ١5 وحن

 .'06تارايسلل ةصاخ تاراطإو فاعسإ تارايس

 ةموكحلا ءاضعأو ةمكاحلا ةرسألا ءاضعأو تيوكلا ةلود ريمأ مهاسو»

 بترم عفدب تيوكلا بعش مزتلاو .برحلا هذهل عربتلاب نونطاوملاو راجتلاو

 رانيد نويلم عبر غلبمب كنب لك مهاسو ؛ةلودلا يف نيلماعلا عيمج نم لماك رهش

 .00"2 رائيد فلأ ةئثام مهنم لك عفد ثيح راجتلا رابك مهاسو

 دوهجملل اعربت رالود نييالم ةسخ تاعربتلا عمجل ةيبعشلا ةنجللا تعمجو

 ."”يبرحلا

 ريزو عالبإب ةرهاقلاب تيوكلا ريقس -_ بيجرلا لرقح كيسا ماق دقو

 يزكرملا كنبلاب يبرحلا دوهجملا باسحل هليوحت متيس غلبملا نأب يرصملا مالعإلا
 . 7 ريملا

 عمجل ةيبعشلا ةنجللاو يتيوكلا رمحألا لالهلا رمتسا م 19177 ماع برح دعبو

 ماعلا عفنلا تايعمج نع ةقثبنم ةيريخ ناحل تيوكلا يف تسسأت تانيناثلا فصتنم

 ىتلا نانبلو نيطسلفل ةرصانملا ةنحل اهنم ينيطسلفلا بعشلا ةثاغإ يف تصصخت
 نيطسلف ةنحلو ءيعامتجالا حالصإلا ةيعمج نع ةقثبتملاو م1985 ماع تسسأت

 .ةيملاعلا ةيمالسإلا ةيريخلا ةئيهلا نع ةقثبنملاو م984١ ماع تسسأت يتلا ةيريخلا

 .م 1917 ريمسيد ١١ روصملا ةديرج )١(
 .م 19417 ريمسيد ١١ روصملا ةديرج (1)

 .م1419/7 ربوتكأ ؟ 4 داحتالا ةديرج (؟)
 .م141/7 ريوتكأ ؟ 4 داحتالا ةديرج (4)
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 ءايحإ ةيعمج نع ةقثبتملاو م988١ ماع تسسأت يتلا يبرعلا ملاعلا ةنحجلو

 ةيضق ةرصنل اهفادهأو اهلامعأ نم اريبك اًءزج تصصخ يتلاو يمالسإلا ثارتلا

 وأ يفاقثلا وأ يريخلا صصختلا تاذ ماعلا عفنلا تايعمج تمهاس ايك ءنيطسلف

 عمجب يعوطتلا وأ يريخلا لمعلا تالاجم نم اهريغ وأ يعامتجالا وأ ينيدلا

 ةناعإ قودنصو ةيريخلا يرونلا هللا دبع خيشلا ةيعمجك نيطسلف ةيضقل تاعربتلا

 ةيئاسنلا مالسلا ردايب ةيعمجب ةاكزلا ةنحجلو ةيريخلا ةاجنلا ةيعمجل عباتلا ىضرملا

 تمدق ىتلا ةيريخلا ناجللا نم اهريغو يعامتجالا نماضتلل ةيريخلا ةيعمجلاو

 ةرصنل معدلا تاالاجم نم هريغو يمالعإلا معدلاو ةيلاملا تادعاسملا نم ديدعلا

 م١٠٠٠ ماع ةضافتنا يف ةريثكلا تادعاسملا ةيريخلا ناجللا هذه تمدق دقو

 مدقت ةيريخلا تايعمجلاو ناجللا تلازامو م8١٠5 ماع ةزغ ىلع برحلاو

 تايعمجلا ضعب هتمدق اب نايب لي ايفو .نيطسلف ةيضق ةرصن لجأ نم اهتادعاسم

 :نيطسلف ةيضقل تيوكلا ةلودب ةيعوطتلاو ةيريخلا ناجللاو

 :تاعربتلا عمجل ةيبعشلا ةنجللا ١-

 ءانبأ لالخ نم م467١ ماع يف تاعربتلا عمجل ةيبعشلا ةنجللا تسسأت

 نم مهل ثدحي امل اورثأتو يمالسإلا يبرعلا ملاعلا اياضقب اورعش نيذلا تيوكلا

 بوعشلاو لودلل تادعاسلا ةنجللا هذه تسعدق دقو «تورحو ثراوكو تاك

 ةلداعلا نيطسلف ةيضقب اناميإ ينيطسلفلا بعشلل ةريثكلا تادعاسملا تمدق اك

 م1157 ماع برح يف تاعربتلا عمجب تمهاس ثيح ءاهسيسأت ةيادب يف كلذو
 ةيتيوكلا ريناندلا نييالم تعمجو م1417 ماع برحو م471١ ماع برحو
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 لودلل تاعربتلا هذه ميلستل كاذنآ اهئاضعأ نم ةيمسرلا دوفولا تلسرأو
 ةيضقل تاعربتلا عمجب موقت تلاز الو ءينويهصلا نايكلا عم بورحلا يف ةررضنملا

 ىلإ نوكراشي اهل نيسسؤملا نم ددع لاز الو «ةبوكتملا لودلا نم اهريغلو نيطسلف
 قوزرم ديسلاو عياشلا دومحلا دمحم زيزعلا دبع ديسلا لثم اهتيوضع يف مويلا

 فسوي دومحم ديسلا نم لك نآلا اهتيوضع يف كراشي ايك «قوزرملا باهولا دبع
 ديسلاو فصنلا فسوي دمحم فصن ديسلاو رقصلا مساج ماصع ديسلاو جيلفلا

 دمحم مساجو يماطقلا زيزعلادبع مساج ديسلاو باهولا دبعلا ملاسلا ردب قراط

 موحرملاو رقصلا دمح زيزعلادبع موحرملا مهف نوسسؤملا اهؤاضعأ امأ «يفارخلا

 نب دمحم موحرملاو يفارخلا نسحملادبع دمحم موحرملاو جيلفلا زيزعلادبع فسوي

 :نقيصتلا تموي

 ازيمتم ايقيثوت ايخيرات اباتك يفارخلا نسحملا دبع . د ىتيوكلا ثحابلا ّدعأ دقو

 نيب اهؤاطعو ..ةيتيوكلا ريخلا ةئيفس) «تاعرتتلا عمجل ةيبعشلا ةنجللا ناونعب

 حابصلا رجل | حابص خيشلا ومس ةيرخفلا اهتسائر سأرت دقو (تابكنلا يناوم

 هيف نيب «لمعلاو ةيعامتجالا نوئشلا ةرئاد سيئر كاذنيح ناكو «يلاحلا دالبلا ريمأ

 ةنجللا اهتمدق يتلا تادعاسملا مهأ نمو .تادعاسم نم ةنجللا هذه هب تماق ام

 :اهنم ؛ةينيطسلفلا تاهحلا نم ديدعلل تاعرتلا ميدقت- ١

 . سدقلاب يبرعلا لفطلا راد -

 . تيوكلاب ينيطسلفلا رمحألا لالحلا ةيعمج -
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 نيطسلف - مركلوط ةاكز ةنجل -

 . تيوكلاب ةيذيفنتلا هتنح و يبرعلا دهعملا -
 :ةايعب نييتيطسلفلا ىرشألاو نيلقتعللا رسآ ةياعر ةيعمج -

 . سدقلاب ةيمالسإلا ةيرشلا دصاقملا ةيعمح -

 . يبرعلا يئاسنلا داحتالا ةيعمج -

 . سدقلاب ةماعلا فاقوألا ةرادإ -

 : سدقلاب دالوألا راد -

 . روحاس تيب ةيدلب -

 5 سدقلاب يبرعلا دهعملا ءاقدصأ ةيعرتج -

 ىتح نيطسلف ةيضقل ةنجللا اهتمدق يتلا ةيلاملا تاعربتلا يلامجإ لي اهيفو

 ما ١/7

 كيكند د اعل

 كرد ةوركالش تق +

 ك.دا١٠ اكبر 3/4

 | ©١11555455د.ك

 ك.ذ 21١7" ١ 81 هد ]

 ك.داة 4,04 16

 . ةينيطسلفلا تايظنملا رمأل تاعوفدم

 . ةينيطسلفلا ةيضقلل ةياغد فيراصم

 . توريب / ةينيطسلفلا تاساردلا ةسسؤم رمأل تاعوفدم

 ةيئادقلا تابظنملاو ةينيطسلفلا ْ ريرحتلا ةمظنل تنل د

 . ينيطسلفلا رمخألا لالا ةيعمجل تاعوفدم

 . ةينيطسلفلا تاساردلا ةسسؤمل تاعوفدم
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 كرد اتي ءدع #

 ان ا

 ان ل

 كدارا16يرددعد

 ك.د 51,5 ترا, 5غ #

 ممم

 يف نيتلاوح :(ينيطسلفلا يبعشلا لاضنلا ةهبج حلاصل)

 .م1 10ر1

 | فليست( نيطسلت يردحا يطا عشنلا ةيعتعلا ةهبجلا ملاضلا)

 ظ .م7١19713/1 /05 ىلإ 1959/١١/8٠ نم مهرمأل

 خيراتب «ناريزخ نه سماخلا ةطبار حلاصل)

 م11 14

 فسوي دمحم / ةطساوب ةيئاذغلا تايظنملا ىلع اهعيزوتل)

 تاعفد - حتف - ينيطسلفلا ينطولا ريرحتلا ةكرح حلاصل

 ماؤا١٠57/1 ١" ىلإ 195/٠١/17 خيرات نم

 حلاصل (يتيوك رانيد فلأ نوعبرأو ةسخو ناتثام) |

 نم تاعفد سمح ةروص يف ؛«ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم |
 م 1911 لال ىلإ ل
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 ةباغل تاع فدملا اذ ةعطسلقلا ثانادنلا ةنسمقم |
 هاقل كاعرشللا لاعإ) ةيرطسلفلا تابارللا :ةييبؤن ك.د 111,544,446 #

 .(ماذرخا /115 1

 ةياغل رسدقلا ىف ىىرعلا لفطلا رادل تاعوفدملا ىلامحإ ) ظ
 ةياغل .سدقلا يف يبرعلا .لفطلا رادل .تاعوفلملا يامجإ ) كدا ,017499

 .(ماو7 ١

 ةياغل سدقلا يف يرعلا دهعملل تاعوفدملا يلامحإ

 م57

 0 ةلا ىف ةب ءتطا دصاقملا ةيعمجل تاع ومفدملا ىلامح])
 ةياغل سدقل يف ةيريخلا دص 2 - 0 يلامجإ ك.دأق# , ءءء ؟ ت ٠ د

 ) .(ماه7 17/11

 رسأ ةياعرل ةيعابتجالا نوئشلا ةسسؤمل تاعوفدملا يلامحإ)
 . (م1447 /17 /1 ةياغل نيطسلف ءادهشو يدهاجم

 ةياحل ينيطتسلفلا لاضنلا حئاضل ةعرغتتل تاعوقدلا لاعإا ك.د 14 ,ا/41/ الل #
 .(ماقرخكا /1؟ ال١

 ١ - ةينيطسلفلا تاسسؤملل ةمدقملا ةيداملا تادعاسملا :

 : تيوكلا يف ينيطسلفلا رمحألا لالهلا ةيعمج .

 ىلإ اهاسرإلا م14177 /01 /7 ١ يف ةيبط داوم عم فاعسإ تارايس ميدقت -

 . نائبل يف ىنيطسلفلا رمحألا لالملا ةيعمج

 ةيعمج قيرط نع م1914 ٠/ ال/0٠ يف ك.د ٠١,٠٠٠ غلبمب عربتلا -

 . يتيوكلا رمحألا لالحلا

 -««*.٠١ م1514 /11 /11/ يف يدرأ رانيد .
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 ٠٠٠, 55تيوكلا يف اماسح يف ةسسؤملا باسحل ك.د .

 - ١١,٠٠٠ قارعلاب اهعرف يف ةسسؤملا باسحل ك.د .

 : سدقلاب ةيريخلا دصاقملا ةيعمج ه

 .م154 08/59

 أ .م1955 09/٠١ يفا

 رالود تءرددهه د

 رالودالةرءةهف

 م1406 /03يف

 : يبرعلا يئاسنلا داحتالا ةيعمج

 م15: /«مرعا يف رود ١١ ير :ءءد

 : سدقلاب ةماعلا فاقوألاةرادإ ه

 - 5٠٠٠يف سدقلا ةظفاحمب ةيرصيقلا دجسم ءاتبل ك.د ١؟/١/ 199٠م.

 « سدقلا - دال وألا راذ 7

 . ىنذرأ رانيد -_

 : روحاس تيب ةيدلب

 .رالود ارنثر ٠٠ه

 - اعلا د



 : سدقلاب يبرعلا دهعملا ءاقدصأ ةيعمح ه

 لادا ةويردع مدع

 ٠ ندرألا - نامع ) ليلخلا ةظفاحمب نييعماجلا ةطبار ( :

 ةدعل يونسلا اهمعد يف ترمتساو «م006//191/7 7٠١/ يف رانيد هى٠٠٠-

 . تاوئس

 : ينيطسلفلا ميلعتلا قودنص

 .ك .نذةآا,"ةفد

 : نانبلب وينوي / ناريزح نم سماخلا ةطبار

 .م 19107١ /8١0/1يفك.دو:ء-

 : تيوكلا يف نيسرادلا نيينيطسلفلا ةبلطلاةدعاسم

 ك.د٠5 و ٠٠٠ تيوكلا يف نيسرادلا نيينيطسلفلا بالطلا تادعاسم تغلب -

 م551١ ماع ىتح م١1 ماع ذنم بالطلل ةمدقملا تادعاسملا تغلب دقو -

 .ك دل ءاكر# ا

 : تيوكلا جراخ نيسرادلا نينيطسلفلا ةيلطلا ةدلضصاسم 8#

 ةيبنجألاو ةيبرعلا لودلا يف نيسرادلا ةيلطلل ةنوعم ك.د - ٠٠١,٠٠٠

 .م 11 ١١/ يف ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةطساوب
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 ماع ىلإ م445١ ماع نم جراخلا يف نيسرادلا بالطلل ك.د - ١,٠٠٠"
 .مما5

 : نيطسلف ريرحتل ةيبعشلا ةهسحلا ةدغاسم

 |1537 ليف | د 1411/00 /117يف

 : ةينيطسلفلا تاهجلل ةمدقملا تادعاسملا -*

 :تادعاسملا هذبع نايب لي اميف

 عمجل ةيبعشلا ةنجللا نم نيطسلف ةيضقل ةمدقملا تادعاسملاب لوادج -أ

 تيوكلاب يرعلا دهعملا

 ١ ةتبف رثعأ لإ

  / 1ابراء ١

 10م1 اى«
 ا١ةرع ١1/58 | رانيد فلآ 8 لن

 | ابن معلا للك تمت مكمل

 ا لفهم رم ا

 | أ! فما عقر
1 

 اشك رد ع رااا#
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 ١ فييرا ءرغأ

 ا يخإ . | تسع
 ؟1ة حلا 1 ١

 اةزبم معو ملأ

 0 0 ظ لا
 ٍِ ع ع 2 سيلا
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 هم
00 

 عشك دك > تيب لا
 ا[ تت تيصإ
 اهنك شفت 55 ١ فتي ثا كتل اتت

 ١ ييإ |
 | ل

 آم
 ةاوجا

 1 اح

 - ريسللا

 سدا ص
0-5-1-0 
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 ؟ ات ل1 ا !ةفع لاا رثوا

 اها أ رمارغ ظ قوق

 هيا ا 0 17

 "اق هنا ا ةررغغ لءق د اي“

 ت6 1١3386 /'ء غلو رالود #8 ةودف

1 4 

1 -13 . 

 كو

 هع
 1س عا ل |

 ااا

 غن --

 | سس 0| .
 ديه "د ءرو دلل اع يللا

1 

- 1 

1 7 

 ةياقا

 اا ا م

 َّ - - ( كت

1 1 

 1 ا

 - جسنلا :

1 ِ 5 

- 01 . 

0 
١ 

3 

 يمال
 ا

3 

1 ١ 

2 0 

1 

11 , 

 ١ را 11 ل

 ١ ةرخؤ /ء 14

37 

 ا

1 .+ . 6 

- 0 
2000 1 0 

11 

 9 1 ١

 مك نو ' : 3
 ا -

 رس مس ,

1 -203 

 نق كل
 ع تع

1 

 ان ردن م11

 2 تا

 انف !

 اقف ل١٠ /اكرخ

 ١ ةرقاق رد 5 رك

 ال

 ا قرغق ردة 0114

 عت

 افتر اد

 اةرقك را

 ص -

 حق

 افكر كرا
 يس"

 ع

 ١ قيفك كدة رثاا# راوود قع

 ١ ةريح رز راجع

 تس :
3-5 - 

 : ةايم
 ا

1 
 م م

 ١ قرت اا

 آ ةلرخالل 5 أ هب كرز ا عع 3-5

51 
 ١ ةيرقاا لعق لزق اع هاو

 اك -

 1 ران لا 1 #ةوفف

 أ ١ ةرغرخ را راع

 0 ص ل ب

 سلا م

 امنا ل
 أ حى

1 

, 



 0 ا
 “| “١

 ل | سا
 يل

 ةراجتلا فرغل ماعلا داحتالا

 رانيد "37و 8 8

 يدرأ
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” 414 

 ةيتيوكلا ةكرشلا ةمئاق ديدست

 ١945/٠8/١١ | ةمظنمل ةيئاذغ داوم) نيومتلل

 ؤ (ناتبل يف ةينيطسلفلا ريرحتلا

 مجنلا ةسسؤم ةروتاف ديدست

 ثاثأ ) راتسلت ىمالعإلا

 نانبل نم نيدفاولل تاشورفعو

 ( قشمد ىلإ

 ١ة47؟/:4:/94| ريرحتلا ةمظنم ءاضعأل ةرئاط

 (نانبل يف ةينيطسلفلا

 ا١ةؤمك /عة رع

 ةيتيوكلا قيقدلا نحاطم ةكرش
 ١485/١١/9١ | ةمظنمل نيحط نط؟ ٠٠ ةميق )

 ( نائبل يف ريرحتلا
 ةمظنمل ةيناطب ) ؛ 4

 نانبل يف ةينيطسلفلا ريرحتلا

 ةمظنمل ) ةيناطب ك 1755 ةميق

 ١ةمك را ١ را

 ١ريال را

 ةمظنم مطايط نوجعم ةميق
 تارم١

 ركاذت ةميق ) تايرفسلل ملاعلا ربع
 [١447/١١/٠4 ريرحتلا ةمظنم ءاضعأل ةرئاط

 ( نانيل يف ةينيطسلفلا
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 ميحرلا دبعو ساحنلا ةكرش

 تكزردا 11 ةميق مهاكرشو

 ةمظنمل يروك يركسع تيكاج
 . ةينيطسلفلا ريرحتلا

 ١ ةرا' م11 1

 تيب ١5 ةميق ) دومحو راوقم
 تيب 7 و مامح ةدحو ” و زهاج

 4١م“ ٠01١/١1/ 1 ءانيم ىلإ نحش روجأ؛ 0

 أ لة /1 1

 يريفلا يمالسإلا ىفشتسملا

 نانبل / سلبارطب
 ] ريرحتلا ةمظنمل ةيئاذغ داوم ةميق

 ( نازولا مساج ) نانبل يف

 تاييخملا ىلإ ةيئاذغ داوم ةميق

 | ١ةمال/ ٠/١١ | ديازو فلخ )نانبل بونج يف

 (ةيراجتلا

 0 ةيناثبللا ىوتفلا راد

 ينانبللا ميتيلا شاعنإ ةيعمج

 ةيريخلا
 اة

- 2930 - 



 رالود قود

 7 و اى 18

 ةينملاو ةينضلا يف ةيريخلا ةيعمجلا

 اكل -
 ينانبللا ميتيلا شاعنإ ةيعمج

 ظ ةيريقلا

 يريخلا يمالسإلا ىفشتسملا

 نائبل - سلبارطب

 تانبل - ةيمالسإلا ةزجعلا راد ظ

 - مألاو لفطلاب ةيانعلا ةيعمج

 ا نانبن

 - ىوتفلا راذ / ةاكز قردتص

 نانبل

 دلاخ دمحم روتكدلا تاسسؤم

 نائبل - ةيعامتجالا

 نانبل ِِ ناسحإلاو ربلا فقو

 نانبل ا ردصلا مامؤلا تاسسؤم

 نانبل

 ةيعايتجالا رابقألا ةعبسلا ةيعمج |
 نانبلأ +

 - ةيمالسإلا حالصإلا ةيعمج

 نانبل - سلبارط

- 231 - 

 4١و٠4 /ءال

 رع ١١/١447

 اونا

 /ءةرع ١114

0 | 

 ١و4 دف

 اة

١4/4 
 مع 9و١

 ١و مع

 1 4ة*/ءة/ءما

١ 

 ٠ ع4 “447 ١



 آ

 ا 7 6

 نانيل

 تامدخلاو ةاساوملا ةيعمج

 نانبل - ةيعايتجالا

 نيقوعملا ةياعرل ةيناثبللا ةيعمجلا
 نانيل -

 نانبل - اغولاق - لبحجلا ىفشتسم
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 /ءةركا ١

١4/1 

 ملا !١

 ول ١ ١ا/ فة" ١

 مد ٠  /1فة ١

١/1٠ 

 او 1/٠٠١

 لا

100/1 



ْ 

 ةاك نلل ةيرخلا ةيعمجلا
 ١ 4 17 ةاكزلل ةيريخلا ةي +.

  ةعستو ةثاثالثو نانويلم عومجملا

 نوسمخو ةعستو افلأ نورشعو

 ايتيوك ارائيد

 ”؟ 4

 ك.ذ

 : يتيوكلا رمحألا لالهلا ةيعمج -

 تاعربتلا نم ديدعلا مدق دقو ,م ١577 ماع يف يتيوكلا رمحألا لالهملا سسأت

 لودلا يف ةينيطسلفلا تاميخمللو نيطسلف ءانبأ حلاصل تاعورشملا نم ديدعلا ذفنو

 رمتساو م1471 ماع برح ءانثأ ريبكو لعاف رود لالهلل ناك دقو «ةيبرعلا

 ءانبأ نم نيررضتملل تادعاسملا ميدقت يف م1471 ماع دعب يتيوكلا رمحألا لالهلا

 اننإف رمحألا لالهلل ةيونسلا ةيلاملاو ةيرادإلا ريراقتلا ىلع عالطالا نيحو ءنيطسلف
 :ٍليام لالا اهمدق يتلا تامهاسملاو تادعاسملا نم دجن

 ةيرشبلا تعور م1971 وينوي © موي حابص نم ىلوألا تاعاسلا يف -

 :ةيبرعلا لودلا ضعب ىلع ينويهصلا نايكلا هنش يذلا يشحولا ناودعلاب

 يتيوكلا رمحألا لالهلا رقم محدزا ناودعلا نالعإ نم نيتعاس وأ ةعاس دعبو

 عربتلا متو ؛نيعوطتملل ةيبيردت تارود تميقأو ؛ءاسنلاو لاجرلا نم نيعوطتملاب

 رمحألا لالهلا دفوأو «ةينيعلاو ةيداملا تادعاسملا نم ديدعلا ميدقتو لاملاو مدلاب

 يفو ءنيعوطتمو نيفعسمو ءابطأ نم ندرألاو ايروس ىلإ نيتيبط نيتثعب يتيوكلا
 نم ةبوكنملا ةيبرعلا لودلل ةيدقنلا تانوعملا عمجل ةنحل لالهملا لكش م1474 ماع
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 نيطسلفل رمحألا لالهلا ةيعبخ تادعاسم
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 نيطسلفل ةيئاغإلا رمحألا لالها ةيعنح تالرح
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 سبالملاو تايناطبلا نم ةيمكو (ك.د 7,5 )٠٠٠, عمج متو ينويهصلا ناودعلا

 مايخو تايناطب ءارش مت اك «ةيبرعلا قطانملاب برعلا نيئجاللا ىلإ اهيعمج تلسرأ
 ةيناطب 516٠ تغلب ندرألا ىلإ ةنوعم تالمح سمح لالحلا لسرأ دقف ءاضيأ

 .ةيذحأ قودنص ٠١ و ةيودأ نط ١ و سبالم سيك 0٠0٠" و ةميخن 3٠١ و
 عم لئاسرلا لدابتب لالغلا ماق امك «لالحلا يعوطتم نم ددع تالمحلا هذه قفارو
 تغلب دقف ؛تالئاعلا لمش عمجل تيوكلا يف مهيلاهأ عم ةيبرعلا قطانملاب نيميقملا

 يف ةلاسر نويلم فصن تيوكلا يف نيميقملا نيينيطسلفلل اهاصيإ مت يتلا لئاسرلا

 يماع يف لالهلا اهمدق يتلا ةينيعلاو ةيدقنلا تادعاسملا ةميق تغلب دقو ماعلا اذه

 ١8077 و ءايروسل ك.د 413117 و ءرصمل ك.د /1774 وحن 978١و م1

 يفو ؛ناجرهملا كلذل نوتليه قدنف يف يريخ قوس لمع مت دقو «'''"نيطسلفل ك.د

 مدق امك .تيوكلا عرف ينيطسلفلا رمحألا لالهلل ةدعاسم لالهلا مدق م ماع

 كراشو «ك.د ٠٠٠١ ةميقب سدقلا يف ةيمالسإلا ةيريخلا دصاقملا ةيعمجل ةدعاسم
 متو «ةيبرعلا لودلا يف رمحألا لالحلا تايعمجب صاخلا ةرهاقلا عامتجا يف لالهلا

 : ةيقيسنت زكارم "' ف فاعسالل ةيبط قرف ليكشت ىلع قافتالا

 .برغملاو سنوت ىلع فرشيو رئازجلا زكرم-
 .نادوسلاو ايبيل ىلع فرشيو رصم زكرم-

 .ةيبرعلا لودلا ةيقب ىلع فرشيو تيوكلا زكرم -

 ةدعاسمل ةزغ موي ةيسانمب اهئايب يلاتلا تاعربتلا عمجب لالهلا وعوطتم ماقو

 :نيلضانملا ةزغ ءانبأ

 )١( 17ص ؛ما1457139/- 14577 رشاعلا اهديع يف يتيوكلا رمخألا لالحلا ةيعمج 17.
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 متو ندرألا يف ةميلألا ثادحألل تاعربتلا عمجو راجتلا ةلسارم ظ

 نيباصملا لقن متو «ندرألا ةرايزل ةيعمجلا يعوطتم نم دفو ليكشت

 اباصم )١7( مهددعو ةموكحلا ةقفن ىلع تيوكلا لخاد جالعلل

 .تاعفد لع تيوكلا اولصو

 ؛ندرألل هجتملا يتيوكلا دفولا عم ةيبط تادعمو ةيودأ لاسرإ

 .ندرألل لصت ةئاغإ داوم ةعفد لوأ يهو

 يف تانحاش " ةطساوب ندرألل ةيئاذغ داوم نط /"

 ةطساوب ندرألل تلقن بيلح نط 7 , ةو . 1417/4 7

 يف تيوكلا ىلإ نيباصم اهعم تلقأ ةدوعلا يفو «ةيتيوك ةرئاط
 .ماوا/١٠ 6

 يف ءاقرزلا ىفشتسمل ءابرهك ديلوت ةنيكام عم ةيئاذغ داوم نط
 م04 4

 .م١٠1919 ٠١/ /5 يف تانحاش ةطساوب ةيئاذغ داوم نط 7

 يف ةيئاذغ داومو ةرهطم داومو ةيذحأو سبالم تانحاش ه

 .مام

 .رصمل فاعسإ ةرايس 7١ ءارش

 .يروسلا رمحألا لالهلل فاعسإ ةرايس ٠١ ءارش

 .يروسلا رمحألا لالهلل ةيناطب ٠
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 سلا | زال ٠٠٠١

 ها

 ١د .
. 

 9 اسم : ١ 7 ا رف يني ا هيما

 ةدع 0 لالش مما ءريث عج لالشا مظن ل
 كانو دعا برحلا نم نييرشت :يتيطسلفلا

210 

 .ةيبرعلا رمخألا بيلصلاو لالشلا تايعمجل تيوك

 نانبل بونجب ينيطسلفلا بعشلل ةينيع تاعربت

 يندرألا رمحألا لالهلل

ْ 
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 | مس هم
 دج

 لأ كد6٠0 | ةمعأ

 ك.دامضقرءءعأ ؟ءدءأ

 ظ
 ةيايسدلاسيل ا

 بعشلا دومص م بالطلاب ع ةيحصلا قفارملا زيزعت
 .كرايملا ةيطسلفلا

 يظن اق ةيححشلا زيدل تاع ةطرا وم ميدقت -

 كرايملا ناضمر رهشل ةيئاذغ داوم ميدقت -

 رمحألا لالا ةيعمج ةطساوب ةريقفلا رسألل ةيدقن تاعربت ميدقت -

 . ةزغ عاطقب

 ينيطسلفلا بعشلل هعيراشمو ةيعاتس يدع ؟رعمرعلالا نايا 5

 رمحألا لالهلل ةيونسلا ةيلاملاو ةيرادالا ريراقتلا ىلإ عوجرلا دنعو ءاذه انموي ىلإ
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 :ةيملاعلا ةيمالسإلا ةيريخلا ةئيهلا -ةيريخلا نيطسلف ةنعل -*“

 ةيريخلا ناجللا ىدحإك م148١ 7/١10 ٠/ يف ةيريخلا نيطسلف ةنحجل تسسأت

 . ةيملاعلا ةيمالسإلا ةيريخلا ةئيهلا نع ةقثبنملا

 حور زيزعتو لالتحالا نم ررضتملا ينيطسلفلا بعشلا ةثاغإ ىلإ فدهتو

 ةيحصلاو ةيجاتنإلا عيراشملا دِسنتو ينيطسلغلا بعشلا عم يمالسإلا نماضتلا

 سدقلا ضرأل ةيراتلا ملاعملاو تاسدقملاو يمالسإلا ثارتلاب مامتهالاو

 :فيرشلا

 ةيحصلاو ةيجاتنإلا عيراشملا ذديفقنتو ملعلا بلاط قودنصو ميتيلا لفاك عورشمك

 .ةيميلعتلاو

 ىلع ةميقملا ةففعتملا ةينيطسلفلا رسألل ةيداملا تادعاسملا ميدقت ىلإ ةفاضإلاب

 خيرات ىلإ اهئاشنإ ذنم ةنجللا اهتذفن يتلا عيراشملا مهأ نمو
 ١م ٠

 نيطسلف تاعماج يف بالطلا نم ديدعلا ةنجللا لفكت ثيح
 ءانبأ نم ةيمالسإلا ةيبرعلا لودلا تاعماج نم ديدعلا فو

 نم رثكأ ةنجللا لفكت
 .ندرألاو

 نائبلو نيطسلف يف 0
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 هطاشن

 ندرألاو نيطسلف يف ةريقفلا رسألا نم ديدعلا ةنجللا لفكت

 .نائبلو

 ةيعوتلاب نوموقي نيذلا ةاعدلا نم ددع ةلافك متي
 .ةيمالسإلا

 يف نيميقملا نيطسلف ءانبأ معدو ةدعاسمب ةنجللا موقت |
 .نانبلو ندرألا يف ةينيطسلفلا تاييخملا

 ١ تاسسؤملا معدو ةيميلعتلا عيراشملا نم ديدعلا ةنجللا ذفنت

 .ىضرملا جالعو ةيودألا ريفوتو تايفشتسملا معد

 .رسألل يتاذلا ءافتكالل ةيجاتنإو ةيليهأت عيراشم ذيفنت

 ظ ددعو ندرألاو نانبلو نيطسلف يف عورشملا اذه ةنجللا ذفنت
 .ةيهالسإلا لودلا نم

 ْ ةيعو ةنفرألاو نانبلو نيطسلف يف عورشملا اذه ةنجللا دفنت

 ةيضق ةرصانمل ةنجللا اهذفنت ةعونتم ىرخأ ةيريخ عيراشم ىلإ ةفاضإلاب
 ىلإ اهسيسأت ذنم ةنجللا اهتمدق يتلا ةيلاملا تادعاسملا يلامجإ غلب دقو ءنيطسلف
 عيراشملاو ةطشنألا ىلع فرعتللو .(ك.د 77,705, 008) م4١١٠ ماع ةيابن
 ماع تازاجنإ ريرقت ىلع عالطالا نكمي ةنجللا اهذفنت يتلا ةعونتملا ةيريخلا

 : يلاتلا ما ٠4
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5 

/ 

 كك - 2 | 0000 3

 اصناف لا مي دتاتلا ةزيملا ةيبلطلا تامفن

 رسهش لاق للا لن م وأ ةدهحاو ةلعظاف

 ىفشتسفا اذه تمدخ راقفتتغي ةيفاسنلا تاكاسيلا فا ينيلطسلفلا بعشلا ءانبأ عيجشتلا
 اس تاعي لابطال ةيبطما كاركاتير ةيسسالا يطب ظ ميركتا نآرتلا كفشمحو 3و ىلع

 ةيمالعإلا نيطسلف ةنحل تارادصإ
- 242 - 



 3 ادب

١ 
 | 0 0 1 ١ ب / د

 5 سعلا#ا دّجسملا يف ةالصقن تفاح رييستلا ا

 كيللظسعللا فجاعو ىلا دسعلا ةعفطلا

 نيا ا وف سل مح ند يفقس نحس
 ا 1 تيا ملا لال 1 00-- : -

 ةيمالع الا نيطسلف ةنحل تارادصإ
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 : ةيوعدلاو ةيميلعتلا عيراشملا - الوأ

 داصصخدلا فا ايس ماج اياط 1؟ةدع لاك ها
 | - ةزغ عاطق) يف ةيسردملا ةبيقحلا ١ م

 ْ اسم كلا 21 لانس با عورخم

 .ندرألا يف ةينآرقلا ةقب ار دارت طيح تاقاخ عم

 دولا سال 7-5 ةيئاغإلاو ةيعارتجالا براشملا(ب)

 ١١٠١٠ ددع ةلافك ك5
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 ا حج
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 ظ .نانيلو ندرألاو نيطسلف يف حبذت

 .ةيحضأ 7170٠ ددع نيطسلف ىلإ دروتو جراخلا يف حبذت يح

 .ةيحضأ 6 ددع ندرألا يف حبذ

 .ةيحضأ ١7١١ ددع نائبل يف حبذت |

 .ةيحضأ 4 ٠ ددع نادوسلا يف حبذت
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 .ةيحضأ ١/8 ددع قارعلا يف حبذت

 .ةيحضأ غ5 ددع نميلا يف حبذت

 .تايحضأ 7١١ ددع تيوكلا يف حبذت

ا ةلافكك نيطسلف يف ةيريخلا عيراشملا نم ديدعلا ذيفنتب ةنجللا موقت اك
 رسأل

 . ةريقفلا رسال ةينيعلاو ةيداملا تادعاسملا ميدقتو

 اهرمد م١٠١١ ماع يف ةزغ يف ًادجسم رشع ةتس ميمرتب ةنجللا تماق ايك

 ٠/١ ماع يف ةزغ ىلع هئادتعا ءانثأ يدوهيلا ودعلا
0 

 :ةبريخلا نب

 معد يب يدايرلا رودلا اه يتلاو ةلعافلا ةيئاسنلا ناجللا نم ديدعلا كانه

 فيرعتلل ةعونتملا جماربلاو ةطشنألاو عيراشملا ةماقإو تاعربتلا عمجو نيطسلف

 ىلع لاثم ريخخ ةيريخلا نيطسلف ةنحل يف يئاسنلا عرفلا لعلو ؛ءنيطسلف ةيضقب

 فادهأ يلي اميفو ءنيطسلف ةيضق معدل ةيريخلا تايعمجلا يف ةيتيوكلا ةأرملا دوهج

 : ةيريخلا نيطسلف ةنجلل يئاسنلا عرفلا

 .لالتحالا نم ررضتملا ينيطسلفلا بعشلا ةثاغإ-

 ميدقتو ةيحصلاو ةيعاتجألا ةيمنتلا جماربو ةيجاتنإلا عيراشملا ذيفنت -

 .ملعلا ةبلطل يداملاو يميداكألا نوعلا

 )١( خيراتب ١؟81؟١ ددعلا 4س ءابنألا ةديرج 1١1١/1 7/1١8آم
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 سدقلا ضرأل ةيخيراتلا ملاعملاو ةيمالسإلا تاسدقملاو ثارتلاب مامتهالا -
 .فيرشلا

 عورشم هيف قوسيو ةمهم ةيضق هيف ضرعت "ءاسنلل' يونس ىقتلم ةماقإ -
 ىقتلمو ."ىصقألا ءافو" ىقتلم تايقتلملا ةدذه نمو «تاعربتملا روهمجل قومش

 لافطأل نم" ىقتلمو ."رطخ يف ىصقألا" ىقتلمو ."لمأو ملأ ..ءارسإلا ضرأ"
 . راصحلا

 ىفشتسم :ءارسإلا ضرأ لخاد عرفلا اهزجنأ يتلا عيراشملا مهأ نمو -
 عورشمو «نيقاعملا ليغشتل نوتركلا عنصمو ءناطرسلا ىضرم جالعل ءارسإلا
 عورشمو «ةزغ يف ةزكرملا ةيانعلا ةدحو عورشمو ؛لافطألل ةيجالعلا فوفصلا
 .ىرخألا عيراشملا نم ديدعلا ىلإ ةفاضإ «ىلكلا ليسغ ةدحو

 تايقتلملاو تايدتنملا يف ةيوعوتلاو ةيفاقثلا تارضاحملا مدقي عرفلا ناك امك -

 لك مدقيل عيمجلا ةيعوتو ءارسإلا ضرأو ىصقألا ةيضق زاربإل ةيئاسنلا زكارملاو
 .ينيطسلفلا بعشلا نع ةاناعملا فيفختو ملألا عفرل هتقاطو هعسو يف ام

 ركرم ءاشنإب ماق ةلعافلا مهحورو بابشلا رودب يئاسنلا عرفلا نم انايإوح
 املالخ نم رمثتسي يذلا تاباشلل "سدقلا انس" زكرمو "تايتفلل ىصقألا لبانس"
 عم ةيلصاوتلا ةنجللا جمارب معدل ةفلتخملا تالاجملا يف مهتاقاطو تايتفلا بهاوم

 تاباشلا فوفص يف ةينيطسلفلا ةفاقثلا رشن ىلع لمعيو «تيوكلا يف ةلئامملا زكارملا
 .عرفلل تاقاطلا بلجو

 ةروصلا لقنو ةاتاعملا نطاوم سملت ىلع يئاسنلا عرفلا نم ًاصرحو -
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 نيثحاللا تايخمل ةددعتم تارايز عرفلا مظن تيوكلا يف نيتاوخأل ةقداصلا

 فوقولاو ةيريخلا تاسسؤملا رود ىلع فرعتلل نانبلو ندرألا يف نيينيطسلفلا

 تانوعملا رييست ىلإ ةفاضإ نوئجاللا اهشيعي يتلا ةبعصلا ةيناسنإلا عاضوألا ىلع

 :يعامتجالا حالصألا ةيعمج - ةيريخلا ةرصانملاةنجل-4

 ماع يف تقثبنا دقو ءنيطسلف ةيضق ةرصانم يف ةلعافلا ةيريخلا ناجللا نم يهو

 . ةيملاعلا ةمح ر لا ةسسؤم" ايلاح ىمستو «يعامتجالا حالصإلا ةيعمج نع م )م75

 ماع ىتح نيطسلف ةرصانمل ةنجللا هذه اهتذفن يتلا تازاجنإلا مهأ ىلي اميفو

80 

 : ةّرمخ - 1

 مسف لمشيو ؛حفر ةقطنم ةقطنم ةمدخل ىفشتسم

 تييم هبو ةيجراخ تادايعو ةدالوو ءاسن
 ميدقتل ةعشأو مذ كنبو رص و نانسأ ةذايمعو

 .ةقطنملا هذه ىف ةلماكتملا ةيبطلا ةمدخلا

 + | فلتخم يف ةقيمعو ةيحطس هايم رابآ ذيفنت

 ةزغ عاطقل يئاذغلا نمألا ريفوت يف ةمهاسملا
 عاونألا نم ةلخن ةعارز لالخخ نم
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 ةزغ عاطقل يئاذغلا نمألا ريفوت يف ةمهاسملا

 ةرمعمو ةرمثم راجشأ ةعارز لالخ نم

 ؛نوميللا «نامرلا:حافتلا «نوتيزلا لمشتو

 .بفتلل |

 .ةيرهش ةيافك قيرط نع ماتيألا ةدعاسم |

 | تالافكلا قيرط نع ملعلا ةبلط ةدعاسم

 ةيعامجلا موسرلا عفدب مهتدعاسم وأ ةيرهشلا
 - ةصاخخلا

 ةلافك قيرط نع ةروتسملا رسألا ةدعاسم

 .ةيرهشلا مهتاجايتحا يف مهدعاست ةيرهش

 ةيرهش ةلافك قيرط نع نيقاعملا ةدعاسم
 .ةيرهشلا مهتاجايتحا يف مهدعاست

 ش نآرقلا ظفحل عيفشلا عورشم |
 عورشملا ةدمو ءاماع ل نس ىلإ 17 نس

 | زكارم ةيناث عورشملا مضيو ؛تاونس ثالث |

 | جيرخم هفدهو .«تاقلح يناث هب زكرم لك |
 | ةيقلا رسآلا لع أ ير ديرف ينأرق

 ةيريخلا تاسسؤملل ةديهز راعسأب هعيبو



 نيطسلفل يعايتجالا حالصإلا ةيعمج عيراشمو تادعاسم
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 نيطسلفل يعامتجالا حالصإلا ةيعمج عيراشم
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 قد
 ةثراطلا ةثاغإلا

 دورط) ةئراطلا

 أ ةلازإو لزانم ميعدت نع ةرابع عورشملا
 ٠٠ و ميعدت لزنم 4٠0 دذعل ضاقنأ

 ا نيع ةيعماجلا ةيساردلا موسرلا دادس
 .دادسلا ىلع نيرداقلا ريغ بالطلا

 ةدام ١8 نم نوكتت ةيئاذغ دورط عيزوت
 متيو «ةجاتحملاو ةريقفلا رسألا ىلع ةيئاذغ

 عاطق قطانم ىلع بسنلا بسحب اهعيزوت

 ةريقفلا ةرسألا ىلع ةيدقن تادعاسم عيزوت

 بسنلا بسحب اهعيزوت متيو ؛ةررضتنملاو |

 (ةيئاذغ دورط) ةنوعم عيروت

 رسادلل تابجوو ةيناضمر دورط عيزوت

 رسآلل قئاقعلاو يحاضألا موحلا عيزوت
 ةرسألل (مغك )١ عقاوب ةررضتملاو ةريقفلا

 ظ يف دجاسملا ضعب ميمرتو ءانب يف ةمهاسملا ظ

 ةزغ عاطق
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 ةدعاسمو هيفرتلاب ىنعت ةيمسوم عيراشم يه
 | نم يئيدلا يعولا ةدايزو سرادملا لافطأ

 .ةينيدلا تاقلحلا لاليخ

 ايموي جتنتو رقب سأر ٠٠١ ىلع يرتخت |

 متو ؛بيلحلا نم نائطأ ةثالث براقي ام

 عنصم ءاشنإو بلحمب ةعرزملا ديوزت
 .نبجلاو نابلألا عينصتل

 ءزج عيبو ةريقفلا رسألا ىلع زبخلا عيزوتل

 هايملا ريفوتل ةخضم هيلإ فاضم رثب رفح |
 لزانملا يف ىلاهألل برشلل ةحلاصلا

 ةريقفلا ةيضرملا تالاحلل جالعلا ريفوت

 .ءاودلا ةقلكت ىلع ةرداقلا ريغو ةيبطلا تادعاسملا

 .ةدعاسملاو

 ةيبتكم تاودأ يوتحت ةيسردم ةبيقح

 .ةيساطرقو

 ةيفاقث طشانم يوتحي يفيص ميم
 .ةيعامتحاو ةيضايرو
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 ةيئاسنولا تادغاسملا

2 8 
 ةررضتملاو ةريقفلا ةرسألا ةدعاسم

 .ةيئيعو ةيدقن ةدعاسمب

 ةيساردلا + لا ٠ ء دع داذع
 .بالطلا ىلغ ةقحتسملا َ اولا سرع عراب ملعلا بالط ةدعاسم |

 لوأو يضرأ :قباوط ةثالث نم رادلا نوكتت
 ةيسارد ةعاق ىلإ ةفاضإلاب ءنكسلل ناثو

 .ةيعايتجالاو ةيفاقثلا ةطشنألل ةعافو لصفو

 ةيبتكم تاودأ يوتحت ةيسردم ةبيقح
 .ةيساطرقو

  ةيضايرو ةيفاقث طشانم يوتحم يىفيص ميم

 .ةيعاتجاو
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 نيطسلف يف ةيريخلا تاعورشملا قيوستل ةيمالعإ تارادصإ
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 : يمالسالا ثارتلا ءايحإ ةيعمج - يبرعلا ملاعلا ةنجل -5

 ثارتلا ءايحإ ةيعمجب «ينيطسلفلا بعشلا عم نماضتلا» ةنحجل تسسأت

 ةرصنل هتمدق ام زربأ لي اميفو «ةيومنتلاو ةيريخلا عيراشملا نم ديدعلا ةنجللا

 0 .5 0 الا ءاف

 ا... 2

 ل |[ نه  ةيمستا :
 ماا ءإ  ةسيصم

 مدر | إ ميسإ»
 لا



 كرو دن ل9968 نم

 ةنس ةدملايرهش ك.د ٠

 ةيليهأتلاو ةيجاتنالاو ةيومنتلا عيراشملا نم ديدعلا ذيفنتب ةنجللا موقت اك

 فاعسإلا تارايس ريفوتو ميركلا نآرقلا ظيفحت رود ءانبو اهميمرتو دجاسملا ءانبو
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 نيطسلف يف يمالسإلا ثارتلا ءايحإ ةيعمح عيراشم
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 ع رس نما

 اسرصدلا دسم و 2727م ب امل
 رع“ لطتلا ىتسج مج قرضا لانج

 ده مج جال 99590879917 ع محا ز وست اس احس 3 تح ىلا دهن عسر

 [ كح

 هكا نادم

 يماداسإلا ثارثلا ءايحإ ةيعمحب ةيماللعإ تارادصإ
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 :برعلا ةبلطلا ةدعاسمل ةيملاعلا ةسسؤملا -7

 لامعألا لاجر نم ةعومجم دي ىلع م1417 ماع يف ةسسؤملا هذه تأشن

 دبع نب يكرت ريمألا ءانمألا سلجم سأريو ءيبرعلا ملاعلا لود يف ملعلا لاجرو

 ددع كراشيو «تيوكلا ةلود نم حلاصلا دعاسم دوواد.د هبئانو دوعس لآ زيزعلا

 نوعجشيو يداملا نوعلا اهل نومدقيف ؛ةسسؤملا هذه ةيوضع يف تيوكلا ءانبأ نم
 تيوكلا ءانبأ نمو «ةسسؤملا هذه فادهأ قيقحت يف ةمهاسملل لايعألا لاجر

 رونأ ديسلاو يضوعلا يداه دمحم ديسلا ةسسؤملا هذه ةيوضع يف نوكراشي نيذلا

 يبرعلا ملاعلا يف ملعلا بالط ينبت اهفادهأ مهأ نمو ءعوطملا لصيف ديسلاو يرونلا

 ةيرشبلا تاردقلا زيزعتو ةينيطسلفلا تاعماجلا يف سيردتلا ةئيه ءاضعأ ينبتو

 نيطسلف يف تاييخملاو ندملاو ىرقلا يف ةيموكحلا ريغ ةيلهألا ةيريخلا تايظنملل

0 0 

 .يبرعلا ملاعلا يف سويرولاكبلاو ريتسجاملاو ةاروتكدلا

 :ىضرملا ةناعإ قودنص-ا/

 جماربلا ميدقت يف ةطشنلا ةيريخلا ناجللا نم ىضرملا ةناعإ قودنص دعي

 وهو ؛م191/4 ماع قودنصلا سسأت دقو ءاهجراخو تيوكلا لخاد ةيحصلا

 ىلإ لوحت هتطشنأ عاست ال ارظنو «ةيريخلا ةاجنلا ةيعمج نم ةقثبنملا ناجللا دحأ

 .اهجراخو تيوكلا لخاد ةيحصلا ةيمنتلاب موقيل م1 ٠٠7 ةنس يف ماع عفن ةيعمج

 ةيضق ةرصانمو معدل قودنصلا اهمدق يتلا ةطشنألا مهأ يلي ايفو

 :نيطسلف أف
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 ًارالود؟ نر

 ا ارالود 1 ؟ ترق

 ًارالود ل

 [رالود ! 4

 رالود هود

 رالودو

 رالوزن 5 ه٠

 رالود ١ 8 ا

 رالود ١ةءء

 ندرألاب لالقتسالا ىفشتسم- ةضافتنالا ىحرج تانغ اتتفا
 (اضيرم اك ددع)

 ةشتسم - ةضافتنالا ىحرج حانج حاتتفا
 (ىضرم ا/ ددع)

 ْ ندرألاب يمالسإلا ىفشتسملا - ةضافتنالا ىحرج حانج حاتتفا 1
 ئ

 ىندرأ رايد ٠٠د
 (يىضرم ” ددع)

 ظ
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 ىفشتسم و ةيليقلقب ءافشلا مممجحو لهألا ىفشتسملل ةيودأ عا رمش

 ركلوطب ةاكزلا ىفشتسمو نينجب يزارلا

 ةنسلاو باتكلا راد ةيعمج - ةيودألا ديروت
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 معدلا غلابم نع تامولعم رفوتت م

 ةزغ - فاعسأإلا ةرايس

 ةثاغالل ةمحرلا ةيعمج - ةيودألا ديروت

 هلا رصان ع ؛ةردلا ديم ل - ةيبطلا 00

- 264 - 



 نيطسلف ةيضف معد يف اهرودو ةيريخلا ناجللاو ماعلا عفنلا تايعمج-/

 ةيريخلا ةياصولاو ثالثألاو تاربملاو ناجللاو تايعمجلا نم ديدعلا نإ

 ايدام معد مدقت تيوكلا ةلودب ةينواعتلا تايعمجلاو تاداحتالاو تاباقنلاو

 كلذو ؛ةعونتم جماربو ةطشنأو عيراشم ربع نيطسلف ةيضق ةرصانمل اريبك ايونعمو

 ةمداقلا مايألا يف يىلعلو ءاهترصانمو اهمعد بوجوو نيطسلف ةيضقب اهنم اناهيإ

 يتلا تاسسؤملا هذه دوهجل اريدقت ةكرابملا دوهجلا هذه قيثوتب موقأ ىلاعت هللا نذإب

 ةلصاوم يف رارمتسالل اه اعيجشتو «نيطسلف ةيضق معد يف ريبك لكشب مهاست

 .نيبصاغلا دوهيلا نم نيطسلف ريرحت متي ىتح قيرطلا اذه
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 ةيضقلا هذه معد يف ريبك لكشب نومهاسي نيذلا دارفألا دوهج ىسننال ايك
 يتلا ةعونتملا ناجللا يف ةكراشملاو عوطتلاو تاعربتلل مهعمج لالخ نم ةلداعلا

 مدقي نم لك ركشو ريدقت ىلإ انوعدي امن .نيطسلف ةيضقل اهترصانمو اهمعد مدقت

 مهتانسح نازيم يف كلذ لعجي نأ لجو زع ىلوملا ايعاد «ةلداعلا ةيضقلا هذهل همعد

 لذبلاو ءاطعلا نم ديزملا وحنو «ةرخآلاو ايندلا يف ءازجلا ري كلذ ىلع مهءزجي نأو

 .نيطسلف ريرحت لجأ نم

 كك

 5 2 سس

 ا ميميسببلاا ال ديلا لااا دس ا

 تحول هانم ممم وك طق ما تح
 ا -- لك

 مصمم محسن يامل هيييفحإ ١
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 ىلع ءوضلا طيلست يف تقفو دق نوكأ نأ وجرأ رادصإلا هذه ماتخ يفو

 تماق ام ضعب تقثو دق نوكأ نأو «ةينيطسلفلا ةيضقلا نم تيوكلا ةلود فقوم

 ميركلا ئراقلا ينرذعي نأ وجرأو «ةيضقلا هذه هاجت ابعشو ةموكح تيوكلا هي

 يديوزت ءارقلا نم ًايجارءاههاجت تيوكلا هب تماق امم باتكلا اذه يف هقثوأ مل اهيف

 .ىلاعت هللا نذإب ةمداقلا تاعبطلا يف اهنيمضتل مهتاحرتقمو مهتاظحالمب

 ؛««نيملاعلا بر هّلل دمحللاو

 فلؤملا

 يطشلا عيبر فسوي دلاخ
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 رداصملاو عجارملا

 : تارادصإلاو بتكلا -الوأ

 -م15445- ن.ة.ءاماع نيرشع يف تيوكلا يحو نم رعش ناويد ؛ ريثع دمحأ -

 .م 9451-1975” 0 ةينيطسلفلا ةينطولا ةكرحلا «رتيعز مركأ -

 رياربف ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ءتيوكلا يف نوينيطسلفلا -نسحلا لالب -
 م16

 م4١٠٠ -يدلب نم نونسحم - ةاكزلا تيب -

 ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم ةيتيوكلا كرامجلا ةأشن ءمساق ايركز لامح .د-

 0000 تيوكلا -

 هتافلؤمو هتايح يرونلا هللا دبع خيشلا - ةيريخلا يرونلا هللا دبع خيشلا ةيعمج -
 .ما6 ١ لو

 وينوي ةيعمجلا ينبم حاتتفا ةبسانمب بيتك - يتيوكلا رمحألا لالهلا ةيعمج -
 .ممام15

 «.ندرألا ؛نامع عيزوتلاو رشنلل قورشلا راد ءرعشلاو نيطسلف ؛تاكرب ليمح -

 ش2 ١ ط« ثيدحلا يبرعلا رعشلا ةبلح يف يتيوكلا رعشلا « نيمأ ةدوج .د -

 . ةرهاقلا - ةيبرعلا ةفاقثلا راد م٠144 -
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 .رشن راد نودب - م65

 يف يتيوكلا شيجلا رود ؛«يقوقح ديقعلا هللا لام زيزعلا دبع ىسيع نيسح-

 . م1491 - نالوجلاو ءانيس يتهبج يف ةيليئارسإلا ةيبرعلا بورحلا

 فلؤملل ةظوفحم عبطلا قوقح - نينرق يف تيوكلا ءابدأ -ديزلا دوعس دلاخ -

 .م5-1995ط-

 ما8 - عيزوتلاو رشنلل ناعيبرلا هك رس سا معسش ناويد ءجرفلا دلابخ -

 .تيوكلا

 لآ يلع نب نالمش اهسسؤمو ماتيألل ةداعسلا ةسردم ءيطشلا فسوي دلاخ .د -

 .م9٠١1 «فلؤملل ةظوفحم عبطلا قوقح .فيس

 ,ما1ا/ ١ ط « يتيوكلا رعشلا يف ةيبرعلا ةيضقلا «نايقولا ةفيلخ.د -

 نآلا ىلإ اهتيادب ذنم تيوكلا يف ةفاقثلا «عيزوتلاو رشنلل حابصلا داعس .د راد -

 .م194141/ ماع

 ةينيطسلفلا ةيضقلاو نيرحبلا «كادف انلك ؛نامع ؛عيزوتلاو رشنلل سرافلا راد -

 .م6١٠1 لاط ىما1948- /911 ١

 لالتحالا رثأو ةينيطسلفلا ةيتيوكلا تاقالعلا روطت -رشنلل ساطرق راد -

 . م8١١٠ تيوكلا - ١ط ,م1١٠٠-١971١ ءاهيف يقارعلا

 ةيبرعلا ةيمنتلاو تيوكلا - ريقفلا هط نيسح .دو حارشلا يلع ناضمر .د -

 .م1495 - ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم (نيطسلف)
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 تيوكلا - لسالسلا راد ةعبطم ؛تيوكلا خيرات نم «نالمشلا قوزرم فيس -

 .م19/7 - ةيناثلا ةعبطلا -

 تاقالعلل برعلا لجس - ةيفاقثلاو ةيداصتقالا تاقالعلل ةيبرعلا ةكرشلا -

 -ةرهاقلا - مويلا رابخأ راد عباطم - طيحملا ىلإ جيلخلا نم ةيداصتقالاو ةيفاقثلا

 .م1400-ه08

 ةعبطم - نامز مايأ جيلخلاو تيوكلا يف ميلعتلا خيرات -باهش مساج حلاص -
 .م14854 - تيوكلا ةموكح

 (عبارلا تيوكلا روس) لالتحالا تحت تيوكلا ةعوسوم -يلازغلا دمحم حالص-

 .م1197 ربوتكأ ١ط

 ُِق ةفاشكلاو ةضايرلاو ميلعتلا ىضام نم تاحمل- ينغملا ديعلا دمحم لداع -

 .م ٠١١١ تيوكلا «تيوكلا

 ءملاسلا حابص خيشلا دهع يف ةثيدحلا تيوكلا نم تاحمل -يريطملا نمحرلا دبع -
 .ةدودحملا قرولاو رتافدلا ةعانصل ةيتيوكلا ةكرشلا - م ١ ١9178 ط

 .م -١5178 ةايحلا ةبتكم راد - تيوكلا خيرات ءديشرلا زيزعلا دبع خيشلا -

 هققح ءسرخألا ناويد ؛يدادغبلا يلصوملا بهو نب دحاولا دبع نب رافغلا دبع -

 .ةيبرعلا ةضهنلا ةبتكم - بتكلا ملاع ءيمظعألا ديلو طاطخلا هيلع قلعو

 .م19/7-ه5٠54١1- ىلوألا ةعبطلا - توريب

 تاقالعلا 2 ةيقين وت ةسارد . ربتم و تيوكلا - براحملا ديمح هلأ يبيت .,.د

 - ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم .ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيفاقثلا

 .تيوكلا - م٠1
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 فلؤملل ةظوفحم عبطلا قوقح - تيوكلا تأدب انه نم « متاحلا دلاخ هللا دبع -

 .م٠/194 تيوكلا -

 ةضافتنا ىلإ ةيلودلا تاروانملا نم ةيئيطسلفلا ةيضقلا داعبأ .فلخ هللا دبع -

 .م١١١1 نطولا راد - تيوكلا ١ط ءىصقألا

 .م 141/6 ١ «قايحلا يف هتفسلفو بيبشلا رقص « يراصنألا ايركز هللا دبع -

 .تيوكلا نم ملاعم -يواعرصلا ديز هللا دبع -

 .تيوكلا ةموكح ةعبطم -دلاخلا دئاقلا - ملاسلا هللادبع خيشلا-

 «ناسنإلا دلاولا ..مكاحلا - ميهاربإلا رداقلادبع ءابب ءحلاصلا مولغ هللادبع -

 .نادعملا رشانلا - م7٠٠٠“ ىلوألا ةعبطلا ,حابصلا رباجلا دمحأ رباج خيشلا

 .رشن راد نودب - م١40١ ؛«ريبكلا عارشلا - يئاطلا دمحم هللادبع -

 تاذ - ماو تيوكلا خيرات ِِق نودلاعحت - يرونلا هللا ديع خيشلا -

 .لسالسلا

 تاذ ةعبطم . نرق فصن يف تيوكلا يف ميلعتلا ةصق -يرونلا هللا دبع خيشلا -

 .تيوكلا - ت.د .لسالسلا

 ١ ل ؛نايثعلا زيزعلا ديع باهولا دمع ةدخ ونلا ؛يفارخلا هربا لبيع ' يبت | دبع 00

 .ها154-م ا
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 - ةيمالسإلا رانملا ةبتكم « نورق ةثالث يف تيوكلا ءاملع -يمورلا ملاس ناندع -

 .م449١1 - تيوكلا

 جيلخلا راد - ةكرعملا يف تيوكلا - ناستح نمح رلا دبع دمحمو ةماع يمزع -

 .ةعابط ةنس نودب - رشنو ةعابطلل

 .مآ٠6 ؛نيعلا يأر ةزغ «حيلفلا فيطللا دبع ماصع .ع-

 خيشلا لحارلا ريمألا ومس تايلك ىف .نيطسلف ؛حيلفلا فيطلل ١ دبع ماصع لج

 .تيوكلا ةلود - م١٠١1 ليربإ ء١ط هللا ةمحر حابصلا رباجلا دمحألا رباج

 ةبتكم م1145-ه411١1/ ماع ١ ط « تيوكلا يف رعشلا مالعأ «حاتفلا دبع يلع -

 .تيوكلا - ةبيتق

 .تيوكلا - ت.د. انترهوج انتيوك -مناغلا نيهاشلا نيهاش مناغ -

 .م 1476 - تيوكلا ليلد -تيوكلا ةعانصو ةراجت ةفرغ -
 .م 1419/8 ١ذط لسالسلا تاذ تاروشنم برحلا ديز ناويد ءبرحلا ديز ةميئغ -

 راد - ةيسايسلا تاهيظنتلاو تاعمجتلا ةأشن لوح حمالم -سريدملا حالف .د -
 .م415١ - ىلوألا ةعبطلا - تيوكلا- ساطرق

 .رعش ناويد ؛ ىلسروب دهف -

 ةعبطم - رضاحلاو يضاملا نيب ةيتيوكلا ةأرملا-ةيتيوكلا ةأرملا مويل ايلعلا ةنجللا -

 .١ط يوهقم

 تاقالعلا ىلع اهراثآو تيوكلل يقارعلا وزغلا ةمزأ ءحابصلا رباج كلام-
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 ثوحبلا دهعم .ريتسجام ةلاسر (ما )١8949٠-٠١: ةينئيطسلفلا ةيتيوكلا

 مآ هوا" رهاقلا - ةيبرعلا تاساردلاو

 - ًاماع نيس يف ةيزكرملا ةبتكملا -بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا

 ها ٠ ؛ تارامإلا - يبد - رشنلاو ةعابطلاو ةفاحصلل نايبلا ةسسؤم «يبرعلا

 .مما45 ب

 تاساردلاو ثوحبلا زكرم - ةميدقلا تيوكلا قاوسأ -لامح يداحلا دبع دمحم-

 : مآ هذ ؛ةيتيوكلا

 راد دجوت ال) ؛ن.د.تيوكلا - م477١ « ةروثلا ناحلأ:يبويألا يقوش دومحم -

 رش

 يف نوينيطسلفلا .نارع- م١٠٠٠ «ةيجيتارتسإلا تاساردلل نينج زكرم -

 .جيلخلا ةمزأو م15140-575١ تيوكلا

 يف ةيبالطلا ةكرحلا ,م1955 ماع تيوكلا ةيلطل ينطولا دامتالا تاعوبطم-

 . اماع نيرشع

 ١ط م1-977١14175 ةمألا سلجم يف ةيبرعلا اياضقلا ءمساجلا ةاجن .د.أ -

 . ساطرق راد - م5١٠١ تيوكلا

 .لاؤسلا ىلإ لئاسلا دوعي ال اعم - ةيملاعلا ةيمالسإلا ةيريخلا ةئيهلا -

 .اط «سماخلا رادصإلاءماق رأ و قئاشح تب روكلا «تيوكلاةل ودب مالعإلا ناز 1
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 ةعبطم «م191/7- ١93594 تاوئنس سمخ يف فتاهلاو ديربلاو قربلا ةرازو -

 .تيوكلا ةموكح

 ةلود يف يريخلاو يعوطتلا لمعلا قافأ «لمعلاو ةيعاتجالا نوئشلا ةرازو -

 .م ١1991 «تيوكلا

 زكرم- هتايح ةريس - ديشرلا زيزعلا دبع خيشلا ءيجحلا فسوي بوقعي .د -
 . م1447 ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا

 عباطم - لحر ريبك ... يفارخلا نسحملا دبع دمحم ءيجحلا فسوي بوقعي نا

 .تيوكلا ما68 ؛ةيراجتلا سبقلا

 ةلود ةموكح ةعبطم م1441 ؟ط تيوكلا خيرات يف لاجر -باهش فسوي -

 تاساردلاو ثوحبلا زكرم - نيرخآلا نويعب تيوكلا «يطعملا دبع فسوي .د -

 : تايرودلاو تالحجملاو ديارحلا -ايناث

 داحتالا ةديرج -

 .داحتالا ةلمم -

 ةيرصملا رابخألا ةلجم -

 تيوكلا - يمالسإلا داشرإلا ةيعمجل ةعباتلا داشرإلا ةلجيد-

- 2/5 - 



 . ةينيرحبلا حالصإلا ةلحم -

 ةيتيوكلا ءابنألا ةديرج -

 راونألا ةديرج -

 ةيرصملا مارهألا ةلجم -

 .دالبلا ةديرج -

 ندنل - نايبلا ةلجم -

 . ديشرلا زيزعلا دبع خيشلل ديحوتلا ةلجم -
 ةيقارعلا ةيروهمحلا ةديرج -

 ةيبرعلا ةطبارلا ةلجم -
 .ةيندرألا نامزلا ةديرج -

 ةيتيوكلا ةسايسلا ةديرج -

 بعشلا ةلج -

 جيلخلا توص ةلجم -

 يبرعلا ملاعلا ةلجم -

 . ةرهاقلا - بيطخلا نيدلا بحمل حتفلا ةلجم -

 ةيرصملا ةرهاقلا ةلجم -

 ةيتيوكلا سيقلا ةديرج -
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 ما95/8١- تيوكلا ةلودب ردصت - ةمظاك ةلجم -

 ةيرصملا روصملا ةلجم -

 ةيتيوكلا نطولا ةديرج -

 : تاللياقملا -اثلا

 م198١ /7 /8و م494١ /7 /8 عياشلا يلعلا حلاص ديسلا عم ةلباقم -

 م1198 8 7١/ عوطملا باهولا دبعلا يلعلا هللا دبع / ديسلا عم ةلباقم -

 م5/١1148/1و 5٠١1/1/7 يجحلا مساج فسوي ديسلا ةلباقم -

 م198/١٠ ١/ يطشلا عيبر فسوي / ديسلا زيزعلا يدلاو عم ةلباقم -

 م1١٠٠ /19/16 ربج يزوف /ديسلا ةلباقم -
 م1٠٠5 /ا//١7 يبنلا دبع شيورد /ديسلا ةلباقم -

 م7١٠٠ /7/1؟4 مجن سيخ .د ةلباقم -

 وسيفنلا نسحملا دبع دهف /ديسلا عم ةلباقم -
 : تاءاصحإو ريراقت-اعبار

 .تيوكلا ةبلطل ينطولا داحتالل ةيوئسلا ةيلاملاو ةيرادإلا ريراقتلا -

 .يتيوكلا ةاكزلا تيب -

 .تيوكلا ةلودب ةيمالسإلا نوئشلاو فاقوألا ةرازو -

 يتيوكلا رمحألا لالا -
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 .ةيريخلا ةاجنلا ةيعمجب ىضرملا ةناعإ قودنص -

 .يعامتجالا حالصإلا ةيعمجب ةيريخلا ةرصانملا ةنيلل -

 .ةيملاعلا ةيمالسإلا ةيريخلا ةئيهلا يف ةيريخلا نيطسلف ةنخجل -
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