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 أدي٤م وؾم٣مفمر ووم٣مص وَمنضمل وٞم٣مومد وصحٖمل ,أ 

 يمف ايمٔمديد َمـ ايمدراؽم٣مت إدزمٝم٥م وايمٖم٘مري٥م ,ب 

 ايمِمحػ ايمٔمرزمٝم٥م ٞممم دم ايمٔمديد َمـ ,ج 

 همرع درفم٣م ,ىمٙمٝم٥م ايمؼمزمٝم٥م  ,َمدرس دم صم٣مَمٔم٥م دَمُمؼ  ,د 

 م 1955درفم٣م فم٣مم  ,ويمد إدي٤م دم ؽمقري٣م  ,هـ 

 سمٙمٗمك سمٔمٙمٝمٚمف آزمتدائل واإلفمدادي وايمث٣مٞمقي دم َمديٛم٥م درفم٣م ,و

 1983ومًؿ ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م وخترج همٝمٜم٣م فم٣مم  ,اٞمتٗمؾ إلم صم٣مَمٔم٥م دَمُمؼ ىمٙمٝم٥م أداب  , ح

 صم٣مزة دم ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥مضم٣مئز فمعم إ , ك

 ضم٣مئز فمعم دزمٙمقم سمٟمهٝمؾ سمرزمقي صم٣مَمٔم٥م دَمُمؼ , ص

ومًؿ ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م دم َمديٛم٥م  ,فمٚمؾ حم٣مرضًا ظم٣مدة ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م دم َمٔمٜمد إفمداد اظمدرؽمكم  , ع

 درفم٣م

( دم َمديٛمتل 2222. 1994اٞمتٗمؾ إلم ايمتدريس دم اظمٚمٙم٘م٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمًٔمقدي٥م فم٣مم ) ,ف 

 -فمٛمٝمزة وسمٌقك

 ٣مد ايمِمحٖمٝمكم ايمٔمربفمّمق احت ,

 فمّمق احت٣مد ىمت٣مب آٞمؼمٞم٦م ايمٔمرب ,

 فمّمق جتٚمع ايمٗمِم٥م ايمًقري٥م ,

 فمّمق ايمٛم٣مدي إديب زمتٌقك ,
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خِمذِخ
خاألدةخيفخاٌؼيذخادلؼبطش

 0101-خ0971

وصحٌف أمجٔمكم وَمـ سمٌع ، حلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم وصعم اهلل فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد وفمعم آيمفا

 :وزمٔمد--- هداهؿ زم١مضم٣ًمن إلم يقم ايمديـ

إٓ ومجٝمع ايمٌٙمدان ايمٔمرزمٝم٥م ومد ٞم٣ميم٦م اؽمتٗمالهل٣م  1972مل يٟمِت ايمٔمٗمد ايم٣ًمزمع َمـ ايمٗمرن اظم٣ميض 

، يـ ايمممومل أو ايمٕمريبوزمٗمٝم٦م َمـ ضمٝم٧م ايمًٝم٣مؽم٥م وآومتِم٣مد سم٣مزمٔم٥م ٕضمد اظمٔمً٘مر، صقري٣مً 

 ؽمقاء أىم٣من َمٙم٘م٣مً ، يمٙمحٖم٣مظ فمعم ايمًٙمْم٥م يمِم٣ميمح احل٣مىمؿ زمِمقرة أو زمٟمطمرى سمؼمؽمؿ ؿمريٗم٣م ؾم٣مئ٘م٣مً 

ووومٔم٦م احل٘مقَم٣مت ايمقؿمٛمٝم٥م دم أسمقن َمُم٣مىمؾ َمتٔمددة فمعم اظمًتقى ايمداطمقم ، ؟أو أَمغماً  أو رئٝم٣ًمً 

َم٣مت ايمقؿمٛمٝم٥م سمٙمٌٝم٥م مل سمًتْمع احل٘مق ايمٔمريب همٔمعم اظمًتقى، أو ايمٔمريب أو اإلومٙمٝمٚمل أو ايمدورم

ضم٣مصم٣مت َمقاؿمٛمٝمٜم٣م دم إوم٣مَم٥م ضمٝم٣مة ضمرة ىمريٚم٥م هلؿ وَمٛمَّتٜمؿ زم٣ميم٘مثغم َمـ ايمُمٔم٣مرات ايمقؿمٛمٝم٥م 

ومل ُُيٗمَّؼ هلؿ َمٛمٜم٣م إٓ َم٣م يتٔمٙمؼ زم٣ميمُم٘مؾ دون  (اومتِم٣مدي٣مً  , َمٔم٣مؾمٝم٣مً  , ضمززمٝم٣مً  , ؽمٝم٣مؽمٝم٣مً )

ٗمدَمٝم٥م رومٙم٥م َمًغمسمف ايمتوأطمذت سمزج هبؿ دم ايمًجقن حت٦م َمًٚمك َمٗم٣موَم٥م ايمقؿمـ وفم، اظمّمٚمقن

ازداد ايمٌٔمد  ٗمْمريوفمعم اظمًتقى ايم، إو٣مهم٥م إلم سمٔمرض ايم٘مثغم َمٛمٜمؿ يمٙمٛمٖمل أو اظمقت أو ايمتٔمذي٤م

وَم٣م سمٗمقم زمف  ،ايمتل اصْمٛمٔمٜم٣م آؽمتٔمامر (ؽم٣مي٘مس زمٝم٘مق)زمكم ؾمٔمقب ايمدول ايمٔمرزمٝم٥م زمٖمٔمؾ ضمدود 

هذه احل٘مقَم٣مت ايمقؿمٛمٝم٥م ضمتك وصٙم٦م ايمٗمْمٝمٔم٥م زمكم زمٔمض ايمدول ايمٔمرزمٝم٥م َمدة سمزيد فمعم مخًكم 

 ويمق ىم٣مٞم٦م زمكم ايمُمٔمٌكم أواس ٞم٤ًم ضمٝم٧م َمٛمع ؽم٘م٣من زمٙمد َمـ دطمقل ايمٌٙمد اظمج٣مور َمْمٙمٗم٣مً  ٣مً فم٣مَم

م ايمذي َمـ أصمٙمف وم٣مم ايمٔمرب زمثقرهتؿ 1916ومل يتحٗمؼ ؾمٔم٣مر ايمثقرة ايمٔمرزمٝم٥م ايم٘مػمى ، وومرازم٥م

همٗمد اٞمٔم٘م٦ًم ايمٔمالوم٣مت ايمًٝمئ٥م فمعم ايمدول ايمٔمرزمٝم٥م َمع ، وفمعم اظمًتقى اإلومٙمٝمٚمل :ود ايمٔمثامٞمٝمكم

ج٣مورة ىم٣محلٌُم٥م وسمرىمٝم٣م وإيران وسمُم٣مد وٞمٝمجغمي٣م ونمغمه٣م وضمددت اظمِمٙمح٥م ؿمٌٝمٔم٥م ايمدول اظم

وهؿمٛم٦م إهائٝمؾ اظمٛمْمٗم٥م ايمٔمرزمٝم٥م وأطمذت سمثغم ، ايمٔمالوم٥م زمكم ايمدول ايمٔمرزمٝم٥م وايمدول اظمج٣مورة

إو٣مهم٥م إلم َم٣م ىم٣مٞم٦م  :اظمُم٣مىمؾ َمع ايمدول ايمٔمرزمٝم٥م َمـ صمٜم٥م وَمع ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝمكم َمـ صمٜم٥م أطمرى

وزمكم دول اجلقار َمـ صمٜم٥م ، يمٔمرب َمـ صمٜم٥م وزمكم دول ايمٕمرب َمـ صمٜم٥مسمٌثف َمـ همتـ زمكم دول ا
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شمؿ وم٣مَم٦م ، أطمرى ووم٣مَم٦م ضمرب سممميـ زمكم ؽمقري٥م وَمٌم َمـ صمٜم٥م وإهائٝمؾ َمـ صمٜم٥م أطمرى

واحلرب إهٙمٝم٥م ايمٙمٌٛم٣مٞمٝم٥م ومٌؾ ذيمؽ زمٔم٣مَمكم واصمت٣مضم٦م إهائٝمؾ ، م 1982ايمثقرة اإليراٞمٝم٥م فم٣مم 

سمف فمعم ايمٔمرب َمـ شمؿ وم٣مَم٦م ضمرب اخلٙمٝم، ووم٣مَم٦م زمتخريٌٜم٣م، يمٌٛم٣من ٨م إولم وايمث٣مٞمٝم٥م وَم٣م صمرَّ

ويالت وطم٣ًمئر َمـ طمالل اضمتالل ايمٔمراق يمٙم٘مقي٦م ودطمقل دول حت٣ميمػ زمزفم٣مَم٥م آَمػمي٣ميمٝم٥م 

إَمري٘مٝم٥م اظمًتٔمٚمرة يمٙمٔمراق وازدي٣مد ايمتٌٔمٝم٥م ايمٔمرزمٝم٥م يمٙمٚمممق واظمٕمرب واؽمتٛمزاف اظم٣مل ايمٔمريب 

ؾم٘مٙم٦م صمٌٜم٥م  هائٝمٙمٝم٥م فمعم نمزة ايمتلَمـ طمالل اطمتالس ايمٌؼمول ايمٔمريب وازدادت اهلجامت اإل

وىم٣مٞم٦م َمٌم ، دم وصمف ايمٕمْمرؽم٥م اإلهائٝمٙمٝم٥م َمٗم٣موَم٥م إؽمالَمٝم٥م اؽمتْم٣مفم٦م أن سمٗمػ ؽمدًا َمٛمٝمٔم٣مً 

َمٔم٣مهدات ؽمالم َمع ايمٔمدو ايمِمٜمٝمقين زممموط َمذفمٛم٥م وزمٗمٝم٦م ؽمقري٣م ويمٌٛم٣من  ٣موإردن ومد فمٗمدسم

َمـ صمديد ويم٘مٛمٜم٣م أن جتت٣مح صمٛمقب يمٌٛم٣من  , م 2226 , صمٌٜم٥م َمٗم٣موَم٥م ضم٣مويم٦م إهائٝمؾ دم متقز

وهمُمٙم٦م ىمؾ اظمخْمْم٣مت آؽمتٔمامري٥م دم زفمزفم٥م َمقومػ ، همُمٙم٦م وسم٘مٌدت طم٣ًمئر َمتٔمددة

وفمعم اظمًتقى ايمدورم همٗمد فمٗمدت ايمٌالد ايمٔمرزمٝم٥م ىمؾ فمعم ضمدة  :ؽمقري٥م َمـ ايمٗمّمٝم٥م ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥م

فمالوم٣مت جت٣مري٥م واومتِم٣مدي٥م وشمٗم٣مهمٝم٥م وفمً٘مري٥م َمع خمتٙمػ دول ايمٔم٣ممل حت٘مؿ هذه ايمٔمالوم٣مت 

- ودطمٙم٦م َمٔمٓمؿ ايمدول ايمٔمرزمٝم٥م إَمؿ اظمتحدة واظمٛمٓمامت اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمٔم٣مظمٝم٥م، ىم٥مَمِم٣ميمح َمُمؼم

وفم٣ميش إدزم٣مء ايمٔمرب َمرضمٙم٥م ؽم٣مطمٛم٥م زاطمرة زم٣مٕضمداث ايمداطمٙمٝم٥م واخل٣مرصمٝم٥م وايمدويمٝم٥م 

وأطمذت ضمرىم٣مت إدب سمداهمع فمـ ومّم٣مي٣م اجلامهغم وايمٛم٣مس وايمٔم٣مَم٥م وزمدا أدهبؿ يداهمع فمـ 

امر آومتِم٣مدي وايمٖم٘مري وايمًٝم٣مد وفمعم رأس ايمٗمّم٣مي٣م ذوزم٣من هذه ايمدول حت٦م وؿمٟمة آؽمتٔم

ايمذي أصٌح  (اظمّمٚمقن وايمُم٘مؾ ايمٗمديؿ)إدزمٝم٥م ايمتل فم٣مجلٜم٣م أدزم٣مؤٞم٣م ايمٔمرب ومّمٝم٥م ايمثقرة فمعم 

هذا ايمٖمـ  (ايمُمٔمر)َمـ وصمٜم٥م ٞمٓمر زمٔمض إدزم٣مء ضمجر ايمٔمثرة دم وصمف سمْمقر إدب وطم٣مص٥م 

ومد أصٌحقا َمٟمصمقريـ  (وايمرواي٥م، وىمت٣مب ايمٗمِم٥م، ايمُمٔمراء)اظمديمؾ وإن ىم٣من زمٔمض إدزم٣مء 

جلٜم٣مت نمغم َمٔمٙمقَم٥م َمـ أصمؾ ضمرف َمًغمة إدب زم٣مجت٣مه ايمٖمقى وآٞمزٓق دم ودي٣من ايمّمٝم٣مع 

حت٦م َمٓمٙم٥م اظمًتٔمٚمر ايمٖم٘مري٥م ايمتل حت٣مول حم٣مرزم٥م ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م هذا )ايمرازمط ايمديٛمل ايمٗمقَمل( ايمذي 

يمٗمرآن ايم٘مريؿ وايمدفمقة وَم٣م ذيمؽ إٓ وٚمـ ؽمٝم٣مق حم٣مرزم٥م ا، جيٚمع ايمٔمرب حت٦م راي٥م واضمدة

 اإلؽمالَمٝم٥م ايمتل يمق ومٝمض هل٣م أن سمٗمقم َمـ طم٣مل ايمٔمرب يمٕمغمت وصمف ايمٔم٣ممل إٞم٣ًمٞمٝم٣ًم واومتِم٣مدي٣مً 

ٖم٥م دم َمًغمة إدب حت٦م ، واصمتامفمٝم٣مً  ويمٗمد اطمتٙمْم٦م ايمُمٔم٣مرات ايمِم٣مدوم٥م زم٣ميمُمٔم٣مرات اظمزيَّ

ٛم٣م دم َمع فمد (-ايمخ----- ايمتٕمٝمغم ,ايمتجديد  ,ي٥م احلداشمق ,احلداشم٥م )َمًٚمٝم٣مت َمتٔمددة  م ؾم٘مِّ
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وـمٜمرت  :رضورة َمقاىم٥ٌم أدزمٛم٣م َمٔمْمٝم٣مت ايمتْمقر وايمتٗمدم دون اإلطمالل زمٟمص٣ميم٥م إدب ايمٔمريب

وايمٛمص إديب  دم هذه ايمٖمؼمات إطمغمة همٛمقن صمديدة ىم٣محلقار وايمًٝمٛم٣مريق وايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة صمداً 

فمد فمعم زمؾ يٟمطمذ َمـ ىمؾ همـ سمٗمٛمٝم٣مسمف ايمٖم٣مفمٙم٥م وؽم٣م، و ومِم٥مايمذي ٓ يتٗمٝمد زمُمٔمر أو ٞمثر أو َمنح أ

وإن ىم٣من ايم٘مثغم َمـ  (ايمٛم٦م)اٞمتُم٣مر إدب ؽمٜمقيم٥م ٞمممه وفمعم صٖمح٣مت ايمُمٌ٘م٥م ايمٔمٛم٘مٌقسمٝم٥م 

اظمتٙمٗمكم يمألدب ومد فمزهمقا فمـ ومراءسمف يمؼماصمع دور ايمُم٣مفمر فمعم ايمُم٣مؾم٣مت ايمِمٕمغمة وايم٘مٌغمة دون 

أن يٗمرأ ىمٛمص دم ىمت٣مب وومد ؽم٣مفمد فمعم فمدم أطمذ إدب َم٘م٣مٞمتف اظمرَمقوم٥م دم ٞمٖمقس ايمٛم٣مس دم 

، اظمٔم٣مس اطمتالط إدب زم٣ميمًٝم٣مؽم٥م وحم٣مويم٥م إدي٤م ايمٙمٔم٤م فمعم احلٌٙمكم )ضمٌؾ ايمُمٔم٤مايمٔمٜمد 

أٞمف ٓ سمقصمد ) و٣مٞم٣مً أٞمف يًتْمٝمع أن يقهمؼ زمكم َمقومػ احل٣مىمؿ وايمُمٔم٤م وٞم٣مؽمٝم٣مً  (وضمٌؾ احل٣مىمؿ

وأٞمف َمٜمام ، ومٙمٌكم دم صمقهمف( َمـ وأٞمف )َم٣م صمٔمؾ اهلل يمرصمؾ، (َمٛمْمٗم٥م وؽمْمك َم٣م زمكم اجلٛم٥م وايمٛم٣مر

وأن  :يقهمؼ زمكم ـمٙمؿ احل٘م٣مم وسمْمٙمٔم٣مت ايمُمٔمقب هم١مٞمف يمـ يتٚم٘مـ َمـ ذيمؽ ضم٣مول إدي٤م أن

وإٞمام أن ئمرض أيّم٣ًم َمُم٣مىمؾ ، فمعم ؾمجرة احلٝم٣مة َمٕمرداً  َمٜمٚم٥م إدي٤م أن ي٘مقن يمٝمس همٗمط زمٙمٌالً 

احلٝم٣مة وأن يٗمؼمح احلٙمقل اظمٛم٣مؽم٥ٌم هل٣م وأن يُم٣مرك دم زمٛم٣مء احلٝم٣مة ويًٜمؿ دم إزمراز َمقاؿمـ ايمٗمٌح 

 -ح َم٣م يزيد دم مج٣ميمٝمتٜم٣مواجلامل همٝمٜم٣م وأن يٗمؼم

خؽغنيخػٍِخاذلنذاًُ
خدسػبخ-عٌسّبخ
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 اٌجبةخاألًي

خاٌفظًخاألًي
خاحلْبحخاٌغْبعْخ

 0101-0971خدخاٌنًْرـٌسخثال

خ-0101ًؽزَخ0971خ-رـٌسخِظشخِنزخ-أ
َمـ - ت ىمثغمة وَمٜمٚم٥م دم احلٝم٣مة ايمٔمرزمٝم٥مأؽمٜمٚم٦م دم سمْمقرا فمدة أضمداث ه٣مَم٥م ؾمٜمدت َمٌم

 :زمٝمٛمٜم٣م

 -م ,1972 ,أيٙمقل فم٣مم 28وهم٣مة ايمرئٝمس مج٣مل فمٌد ايمٛم٣مس زمت٣مريخ ,1

 -م ,1973 ,َمُم٣مرىم٥م َمٌم َمع ؽمقري٥م دم ضمرب سممميـ ايمتحريري٥م فم٣مم,2

َمع ايمٔمدو  َمٛمٖمرداً  اؽمتالم احل٘مؿ َمـ ومٌؾ ايمرئٝمس أٞمقر ايم٣ًمدات ايمذي وومع صٙمح٣مً ,3

وطمٙمٖمف دم ضم٘مؿ َمٌم ايمرئٝمس ضمًٛمل ، م1981وسمؿ انمتٝم٣ميمف فم٣مم - م ,1979 ,ايمِمٜمٝمقين فم٣مم

 -َم٣ٌمرك

فمٚمؾ فمعم سمًقي٥م َمُم٣مىمؾ ايمدويم٥م ، سمقلم حمٚمد أٞمقر ايم٣ًمدات احل٘مؿ زمٔمد مج٣مل فمٌد ايمٛم٣مس

دم مت٣مم ايمث٣مٞمٝم٥م  1973سممميـ إول  6دم - ايمداطمٙمٝم٥م وإفمداد َمٌم خلقض ضمرب يمتحرير ؽمٝمٛم٣مء

ايمٗمقات اظمًٙمح٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمًقري٥م هجقَم٣ًم فمعم ايمٗمقات ٞمٖمذت ايمٗمقات اظمًٙمح٥م اظمٌمي٥م و، ـمٜمراً 

زمدأت احلرب فمعم اجلٌٜم٥م اظمٌمي٥م زم٣ميميزم٥م - اإلهائٝمٙمٝم٥م دم ىمؾ َمـ ؾمٌف صمزيرة ؽمٝمٛم٣مء واجلقٓن

وفمػمت ايمٗمقات اظمٌمي٥م ، اجلقي٥م ايمتل ؾمٛمتٜم٣م ايمٗمقات اجلقي٥م اظمٌمي٥م ود ايمٗمقات اإلهائٝمٙمٝم٥م

 -إلم ايمّمٖم٥م ايمممومٝم٥م ورهمٔم٦م ايمٔمٙمؿ اظمٌمي

دم سمًقي٥م ايمٛمزاع ايمٔمريب اإلهائٝمقم إلجي٣مد همرص٥م ؽمالم دائؿ دم  ودطمؾ ايمرئٝمس أٞمقر ايم٣ًمدات

دم  ,( ىم٣مَم٤م ديٖمٝمد) , همقاهمؼ فمعم َمٔم٣مهدة ايمًالم ايمتل ومدَمتٜم٣م إهائٝمؾ، َمٛمْمٗم٥م ايمممق إوؽمط

زمٚمُم٣مرىم٥م ايمقٓي٣مت اظمتحدة زمٔمد أن َمٜمدت زي٣مرة ايمرئٝمس ايم٣ًمدات  , 1979آذار  26
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 1982ٞمٝم٣ًمن  25دم  واٞمًح٦ٌم إهائٝمؾ َمـ ؾمٌف صمزيرة ؽمٝمٛم٣مء مت٣مَم٣مً ، 1977إلهائٝمؾ دم 

زم٣مٞمًح٣مهب٣م َمع آضمتٖم٣مظ زممميط ؿم٣مزم٣م احلدودي واؽمؼمصمٔم٦م احل٘مقَم٥م اظمٌمي٥م هذا ايممميط همٝمام 

 ·زمٛم٣مء فمعم ايمتح٘مٝمؿ ايمذي سمؿ دم حم٘مٚم٥م ايمٔمدل ايمدويمٝم٥م همٝمام زمٔمد، زمٔمد

 :وطم٣مرصمٜم٣م، ائٝمؾ اؽمتٝم٣مء داطمؾ َمٌمأشم٣مر سمقومٝمع َمٌم ٓسمٖم٣مومٝم٥م ايمًالم وزي٣مرة ايم٣ًمدات إله

وَمٜمدت إلضمالل ايمًالم دم ايمممق ، همرأى َم٠ميدو هذه آسمٖم٣مومٝم٥م أهن٣م أفم٣مدت ؽمٝمٛم٣مء ظمٌم

زمٝمٛمام رأى َمٔم٣مروقه٣م أن َمـ آشم٣مر هذه آسمٖم٣مومٝم٥م أهن٣م فمزيم٦م دويم٥م فمرزمٝم٥م هل٣م شمٗمؾ ؽمٝم٣مد - إوؽمط

ٞمْم٣مق حترك  وفمٚمٙم٦م فمعم حتجٝمؿ، فمـ ايمٌماع ايمٔمريب اإلهائٝمقم ,َمٌم,وفمً٘مري هل 

 ىمام أهن٣م أؤمٖم٦م َمـ دور َمٌم ايمري٣مدي دم ايمٔم٣ممل ايمٔمريب، اجلٝمش اظمٌمي دم ؽمٝمٛم٣مء

سمٗمرر همٝمف ٞمٗمؾ َمٗمر صم٣مَمٔم٥م ، فمٗمد َم٠ممتر جل٣مَمٔم٥م ايمدول ايمٔمرزمٝم٥م , 1978سممميـ ايمث٣مين  2دم 

ؾم٣مرىم٦م دم هذه  ,1989إلم  1979وفمٙمٗم٦م فمّمقي٥م َمٌم َمـ فم٣مم ، ايمدول ايمٔمرزمٝم٥م َمـ َمٌم

وومد فم٣مرو٦م اإلَم٣مرات ، ٥م زم٣مإلو٣مهم٥م إلم َمٛمٓمٚم٥م ايمتحرير ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥مايمٗمٚم٥م فممم دول فمرزمٝم

 -ايمٔمرزمٝم٥م اظمتحدة اخلْمقات ايمٔمرزمٝم٥م ود َمٌم

خ0اغزْبيخاٌغبداد

وم٣مَم٦م احل٘مقَم٥م زمحٚمٙم٥م افمتٗم٣مٓت واؽمٔم٥م ؾمٚمٙم٦م رؤؽم٣مء 1981زمحٙمقل طمريػ فم٣مم 

ايم٘مٛمٝم٥ًم ايمٗمٌْمٝم٥م وايم٘مت٣مب اظمٔم٣مروٝمكم يمٙمرئٝمس ايم٣ًمدات  احلرىم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م وَم٠ًمورم

- وصحٖمٝمكم وَمٖم٘مريـ ي٣ًمريكم ويمٝمػمايمٝمكم ووصؾ فمدد اظمٔمتٗمٙمكم دم ايمًجقن اظمٌمي٥م إلم

َمٔمتٗماًل وذيمؽ فمعم إشمر ضمدوث زمقادر همتـ واوْمرازم٣مت ؾمٔمٌٝم٥م راهمّم٥م يمٙمِمٙمح َمع  -1420

وىم٣من ايمرئٝمس ايم٣ًمدات يٛمقي اإلهمراج فمٛمٜمؿ همقر ، إهائٝمؾ ويمًٝم٣مؽم٣مت ايمدويم٥م آومتِم٣مدي٥م

 -سمًٙمٚمف ٕرض ؽمٝمٛم٣مء

يقم َمـ إفمالن ومرارات آفمتٗم٣مل سمؿ انمتٝم٣مل ايم٣ًمدات دم  -31- زمٔمد 1981- قزمرأىمت -6ودم 

ووم٣مم زمٗمٝم٣مدة فمٚمٙمٝم٥م آنمتٝم٣مل طم٣ميمد ، فمرض فمً٘مري ىم٣من يٗم٣مم زمٚمٛم٣مؽم٥ٌم ذىمرى ضمرب أىمتقزمر

اإلؽمالَمٌقرم ايمت٣مزمع ظمٛمٓمٚم٥م اجلٜم٣مد اإلؽمالَمل ايمتل ىم٣مٞم٦م سمٔم٣مرض زمُمدة اسمٖم٣مومٝم٥م ايمًالم َمع 

وطمٙمٖمف دم - ع اظمٛمٓمٚم٥م ايمتل وم٣مَم٦م هب٣م احل٘مقَم٥م دم ؾمٜمر ؽمٌتٚمػمومل يرق هل٣م محٙم٥م ايمٗمٚم، إهائٝمؾ

 -ايمرئ٣مؽم٥م ٞم٣مئ٤م ايمرئٝمس حمٚمد ضمًٛمل َم٣ٌمرك
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خ0ػيذخِجبسن

 م1998ايمٗم٣مهرة 

سمقلم حمٚمد ضمًٛمل َم٣ٌمرك رئ٣مؽم٥م مجٜمقري٥م َمٌم ايمٔمرزمٝم٥م زمٔمد سمرؾمٝمح  1981- أىمتقزمر -14

 -جمٙمس ايمُمٔم٤م يمف

 -ة رئ٣مؽمٝم٥م شم٣مٞمٝم٥مُأفمٝمد سمرؾمٝمحف رئٝم٣ًمً يمٙمجٚمٜمقري٥م يمٖمؼم, 1987أىمتقزمر  ,5

 -ُأفمٝمد سمرؾمٝمحف رئٝم٣ًًم يمٙمجٚمٜمقري٥م يمٖمؼمة رئ٣مؽمٝم٥م شم٣ميمث٥م, -1993

 -ُأفمٝمد سمرؾمٝمحف رئٝم٣ًًم يمٙمجٚمٜمقري٥م يمٖمؼمة رئ٣مؽمٝم٥م رازمٔم٥م ,1999ؽمٌتٚمػم  -26

دم أول اٞمتخ٣مزم٣مت رئ٣مؽمٝم٥م سمٔمددي٥م سمُمٜمده٣م , -2005ىمام سمؿ اٞمتخ٣مزمف يمٖمؼمة وٓي٥م صمديدة فم٣مم 

 -َمٌم فمٗم٤م إصمراء سمٔمديؾ دؽمتقري

 2010ؽزَخخ1970خسخاٌغٌداْخِنزـٌرخ-ة

خ0اعزماليخاٌغٌداْ

واصمٜم٥م اصمتامفمٝم٥م شمٗم٣مهمٝم٥م خلرجيل اظمدارس ايمٔمٙمٝم٣م دم , -1938ؾم٘مؾ َم٠ممتر اخلرجيكم دم فم٣مم 

ويم٘مٛمف هفم٣من َم٣م ٞم٣مدى زمتِمٖمٝم٥م آؽمتٔمامر دم ايمًقدان وَمٛمح ايمًقداٞمٝمكم ضمؼ سمٗمرير ، ايمًقدان

وأفمٙمـ  1955- ديًٚمػم- 19داين دم وومد اؽمتٚمرت اجلٜمقد ضمتك اصمتٚمع ايمػمظم٣من ايمًق- َمِمغمهؿ

تكم ٙموايم- اؽمتٗمالل ايمًقدان وؿم٣ميم٤م دويمتل احل٘مؿ ايمثٛم٣مئل زم٣مإلفمؼماف زم٣ميمًقدان دويم٥م َمًتٗمٙم٥م

 -,- 1956يٛم٣مير  -1واهمٗمت٣م وسمؿ اجلالء ورهمع ايمٔمٙمؿ ايمًقداين دم 

، َمًٟميم٥م ايمدؽمتقر: ؾم٘مٙم٦م شمالشم٥م حتدي٣مت رئٝمًٝم٥م سم٣مريخ ؽمقدان َم٣م زمٔمد آؽمتٗمالل وهل

هذا زمج٣مٞم٤م ايمٌمافم٣مت إيديقيمقصمٝم٥م زمكم - وَمٔمّمٙم٥م ايمتٛمٚمٝم٥م دم ايمًقدان، ٛمقبوَمُم٘مٙم٥م اجل

إضمزاب ايمٝمٚمٝمٛمٝم٥م وايمٝم٣ًمري٥م وزمكم ايمديٚمٗمراؿمٝمكم وايمُمٚمقيمٝمكم وومد ضمٓمل ىمؾ َمٛمٜمؿ زمتجرزم٥م 

 -ضمٓمف دم َمقاصمٜم٥م ايمتحدي٣مت ايمثالشم٥م ايمرئٝمًٝم٥م أفماله

خ0ياحلىُخادلذِٔخاألً

سمٖم٣مق فمعم أي٥م صٝمٕم٥م سمقهمٝمٗمٝم٥م زمٝمٛمٜم٣م ضمقل همُمٙم٦م إضمزاب ايمًقداٞمٝم٥م زمٔمد آؽمتٗمالل دم آ

ىمام اطمٖمٗم٦م دم سمٗمديؿ ، واؽمتٚمر اخلالف يمٔمدة ؽمٛمقات زمٔمد آؽمتٗمالل، ٞمٓم٣مم احل٘مؿ وايمدؽمتقر
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زم٣مإلو٣مهم٥م يمؼمدي إضمقال آومتِم٣مدي٥م مم٣م َمٜمد يمتدطمؾ اجلٝمش ، ضمؾ ظمُم٘مٙم٥م صمٛمقب ايمًقدان

 و٣مع دم ايمٌالدَمًتٕمال ايمًخط اجلامهغمي اظمتزايد زمتٟمزم إو، إلومِم٣مئٜم٣م َمـ احل٘مؿ

خ0احلىُخاٌؼغىشُخاألًي

خ0اٌفشّكخػجٌد

 ٞمقهمٚمػم سممميـ ايمث٣مين 17,ىم٣من اؽمتٝمالء اجلٝمش زمٗمٝم٣مدة ايمٖمريؼ إزمراهٝمؿ فمٌقد فمعم ايمًٙمْم٥م دم 

أول رضزم٥م يمٛمٓم٣مم ايمتٔمددي٥م احلززمٝم٥م دم ايمًقدان وَمٗمدَم٥م يمًٙمًٙم٥م ؿمقيٙم٥م َمـ اإلٞمٗمالزم٣مت  , م1958

٘مؿ ايمٔمً٘مري ضم٘مقَم٥م َمدٞمٝم٥م سم٘مٛمقومراؿمٝم٥م ؾم٘مؾ احلو، دايمٔمً٘مري٥م ايمتل صٌٕم٦م سم٣مريخ ايمٌال

 -ضم٣مول َمـ طمالهل٣م ايمتِمدي يمٙمٚمُم٣مىمؾ إؽم٣مؽمٝم٥م ايمثالشم٥م يمٙمٌالد

خ0ادلشىٍخخاٌذعزٌسّخ

أي ايمٌدء - رأت احل٘مقَم٥م زمٟمن َمُم٘مٙم٥م ايمدؽمتقر يٚم٘مـ ضمٙمٜم٣م زم٣مٓهتامم أوٓ زم٣محل٘مؿ اظمحقم

آب , أنمًْمس همتؿ دم- زم١مرؽم٣مء ومقافمد ايمديٚمٗمراؿمٝم٥م فمعم اظمًتقى اظمحقم وٞمممه٣م زمكم ايمٛم٣مس

سمُم٘مٝمؾ جلٛم٥م وزاري٥م يمدراؽم٥م ٞمٓم٣مم يمٙمح٘مؿ اظمحقم ىمخْمقة أولم ٞمحق صٝم٣منم٥م ٞمٓم٣مم  , 1959

وسمؿ - وزمٛم٣مء فمعم سمقصٝمتٜم٣م صدرت شمالث ومقاٞمكم يمٙمح٘مؿ اظمحقم، دؽمتقري َمٛم٣مؽم٤م يمٙمًقدان

سمٟمصمٝمؾ صٝم٣منم٥م دؽمتقر دائؿ يمٙمٌالد يمتجٛم٤م ٞمٗمؾ ايمًٙمْم٥م َمـ اظمجٙمس إفمعم يمٙمٗمقات اظمًٙمح٥م 

 -ريؼ فمٌقد إلم زمرظم٣من َمٛمتخ٤مايمذي يؼمأؽمف ايمٖم

خ0ِشىٍخخاجلنٌة

وفمٝمٛم٦م ، هن٨م احل٘مقَم٥م ايمتل ؽمٌٗمتٜم٣م احلؾ ايمٔمً٘مري فمعم ,فمٌقد إزمراهٝمؿ ,افمتٚمدت ضم٘مقَم٥م

ىمام - زمٔمض ايمًٝم٣مؽمٝمكم اجلٛمقزمٝمكم دم َمٛم٣مص٤م ومٝم٣مدي٥م ىمتٔمٝمكم ؽم٣مٞمتٝمٛمق ديٛمؼ وزيرا يمٙمثروة احلٝمقاٞمٝم٥م

ؽمٝم٣مؽم٥م ومْمع ايمدفمؿ إصمٛمٌل فمـ  (ىمام ىم٣من يْمٙمؼ فمٙمٝمٜم٣م آٞمذاك-ٞمقهمٚمػم, 17سمٌٛم٦م ضم٘مقَم٥م شمقرة 

اظمتٚمرديـ َمـ طمالل وومػ أٞمُمْم٥م اإلرؽم٣ميمٝم٣مت ايمتٌُمغمي٥م اظمًٝمحٝم٥م ايمتل سمؿ اهت٣مَمٜم٣م زمتٟمصمٝم٨م ايمٛمزاع 

 -)وسمٕمذي٥م آطمتالهم٣مت َمـ طمالل فمٚمٙمٝم٣مت ايمتٌُمغم وايمتٛمِمغم دم اجلٛمقب

٣مد اإلحت , SANU,ٞمُمْم٦م اظمٔم٣مرو٥م اجلٛمقزمٝم٥م دم اظمٛمٖمك وزمرز ضمزب ؽم٣مٞمق  ,م 1963,َمٛمذ فم٣مم 

دم ضم٣ميم٥م رهمض ، ايمًقداين اإلهمريٗمل ايمقؿمٛمل زمزفم٣مَم٥م صمقزيػ ٓومق ىمدافمٝم٥م إلم اؽمتٗمالل اجلٛمقب

واؽمتٚمر ايمتِمٔمٝمد َمـ ، مل سمتؿ آؽمتج٣مزم٥م ظم٣ٌمدرة ٓومق- ايمُمامل اإلحت٣مد ايمٖمٝمدرارم ىمحؾ يمٙمٚمُم٘مٙم٥م
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 , م1963 ,وـمٜمرت دم ؽمٌتٚمػم ايٙمقل - اجل٣مٞمٌكم مم٣م أدى إلم اؾمتٔم٣مل احلرب إهٙمٝم٥م دم اجلٛمقب

زمٙمٕم٥م ومٌٝمٙم٥م اظم٣مدي ايمتل  ,إهمٔمك ايمًقداء ايم٣ًمَم٥م,وايم٘مٙمٚم٥م سمٔمٛمل  , Anyanya ,ضمرىم٥م إٞمٝم٣مٞمٝم٣م 

يٛمتٚمل إيمٝمٜم٣م زفمٝمؿ وَم٠مؽمس احلرىم٥م صمقزيػ ٓومق يمتُمـ ضمرب فمِم٣مزم٣مت دم اظمديري٣مت اجلٛمقزمٝم٥م 

 -مم٣م أدى إلم سمدهقر دم ايمقوع إَمٛمل همٝمٜم٣م (وآؽمتقائٝم٥م، وزمحر ايمٕمزال، أفم٣مرم ايمٛمٝمؾ)ايمثالث 

خ0زنّْخاٌ

، سمٌٛم٦م احل٘مقَم٥م طمْمْم٣م سمٛمٚمقي٥م ؾمٚمٙم٦م ايمٌٛمٝم٣مت إؽم٣مؽمٝم٥م َمثؾ َمد طمْمقط ايمً٘مؽ احلديدي٥م

وايمتقؽمع دم ومْم٣مع ايمزرافم٥م َمـ طمالل إوم٣مَم٥م َمُم٣مريع سمٛمٚمقي٥م صٕمغمة دم إوم٣ميمٝمؿ يمتٛمٚمٝم٥م إري٣مف 

وسمؿ إزمرام اسمٖم٣مومٝم٥م صمديدة َمع َمٌم يمتٗم٣مؽمؿ َمٝم٣مه ايمٛمٝمؾ أدت إلم رهمع ضمِم٥م - واظمٛم٣مؿمؼ ايمٛم٣مئٝم٥م

ايمًد ايمٔم٣مرم  َمٙمٝم٣مر َمؼم َم٘مٔم٤م َمـ اظمٝم٣مه وذيمؽ دم إؿم٣مر صٖمٗم٥م ؾمٚمٙم٦م زمٛم٣مء -11- ن إلمايمًقدا

 -وايمًامح زمتدهمؼ َمٝم٣مه زمحغمة ايمًد إلم داطمؾ ضمدود ايمًقدان وإنمراق ضمٙمٖم٣م ايمٗمديٚم٥م

خ0عمٌؽخاٌنظبَ

اؽمتٕمٙم٦م إضمزاب ايمًٝم٣مؽمٝم٥م سمدهقر ايمقوع دم اجلٛمقب وصم٣مهرت زمٚمٔم٣مروتٜم٣م يمًٝم٣مؽم٣مت 

٣مت زفمامئٜم٣م وٞمدوات ىمقادره٣م طم٣مص٥م دم اجل٣مَمٔم٣مت واظمٔم٣مهد ضم٘مقَم٥م فمٌقد َمـ طمالل سمٌمُي

واٞمْمٙمؼ احلراك َمـ صم٣مَمٔم٥م اخلرؿمقم دم ؾمٜمر أىمتقزمر سممميـ إول فمعم إشمر إؿمالق ايمممؿم٥م - ايمٔمٙمٝم٣م

وحتقل َمقىم٤م سمُمٝمٝمع ايمٗمرر إلم َمٓم٣مهرة ، ايمٛم٣مر فمعم ايمْم٣ميم٤م أمحد ايمٗمرر ؿمف طمالل جتٚمع ؿماليب

 -َمٓم٣مهرات مم٣مشمٙم٥م دم َمدن أطمرى ىمٌغمة زم٣ميمٌالد سمٌٔمتٜم٣م، ؾمخص ,ايمػ  -30ضميه٣م ضمقارم 

وواهمؼ فمعم ، فمٙمـ ايمٖمريؼ إزمراهٝمؿ فمٌقد فمـ اؽمتٗم٣ميم٥م ضم٘مقَمتف وضمؾ اظمجٙمس ايمٔمً٘مريأ

زمٗمل ايمٖمريؼ فمٌقد ىمرئٝمس يمٙمدويم٥م ضمتك  ,ه اخلتؿ اخلٙمٝمٖم٥م,سمُم٘مٝمؾ ضم٘مقَم٥م اٞمتٗم٣ميمٝم٥م زمرئ٣مؽم٥م 

 -٥م ايمث٣مٞمٝم٥مضمؾ حمٙمف جمٙمس رئ٣مد يت٘مقن َمـ مخ٥ًم أفمّم٣مء يمتٌدأ همؼمة ايمديٚمٗمراؿمٝم

خ0احلىُخادلذِٔخاٌضبِٔ

وفم٣مدت احلٝم٣مة احلززمٝم٥م يمٙمٚمرة  ,1964سممميـ إول  ,اٞمتٜمك احل٘مؿ ايمٔمً٘مري دم أىمتقزمر

وىم٣من أهؿ هدف اظمرضمٙم٥م هق إفم٣مدة ايمٌالد إلم احل٘مؿ اظمدين وضمؾ اظمُم٣مىمؾ - ايمث٣مٞمٝم٥م إلم ايمًقدان

دؽمتقر دم اظمرضمٙم٥م رهمّم٦م إضمزاب ايمتْمرق إلم َمًٟميم٥م ايم- ايمتل سم٦ًٌٌم دم فمدم آؽمتٗمرار

 -آٞمتٗم٣ميمٝم٥م ومٌؾ أصمراء آٞمتخ٣مزم٣مت ايمٔم٣مَم٥م
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 :احلبٌخخاٌغْبعْخخاٌؼبِخ

دطمٙم٦م ايمػمظم٣من دم هذه ايمٖمؼمة ضمرىم٣مت أومٙمٝمٚمٝم٥م أطمرى إلم صم٣مٞم٤م احلرىم٣مت اجلٛمقزمٝم٥م متثؾ 

دم ذق ايمًقدان ايمذي ضم٣مز فمعم فمممة  ,ايمٌج٣م ,ايمٗمقى اإلومٙمٝمٚمٝم٥م طم٣مرج اظمرىمز أزمرزه٣م َم٠ممتر 

: دم صمٛمقب ىمردهم٣من دم ضمكم اٞمٗمًؿ ضمزب إَم٥م إلم صمٛم٣مضمكم ,صم٣ٌمل ايمٛمقزم٥مإحت٣مد ,و َمٗم٣مفمد

وأحتد ضمززم٣م ايمْم٣مئٖم٥م اخلتٚمٝم٥م ، صمٛم٣مح ايمِم٣مدق اظمٜمدي وصمٛم٣مح اإلَم٣مم اهل٣مدي اظمٜمدي فمؿ ايمِم٣مدق

ودطمؾ ضمزب ؽم٣مٞمق اجلٛمقيب اظمٔم٣مرض ايمػمظم٣من زمخٚم٥ًم فممم ، حت٣مد ايمديٚمٗمراؿملحت٦م اؽمؿ آ

 -همٝمام نم٣مب ايمٝم٣ًمريقن ايمُمٝمقفمٝمقن فمـ ايمػمظم٣من، َمٗمٔمدا وصمٌٜم٥م اجلٛمقب زمٔمممة َمٗم٣مفمد

خ0لّخخاٌالءادخاٌضالس

هم٣مؽمتّم٣مهم٦م ايمٗمٚم٥م ، فمعم صٔمٝمد ايمًٝم٣مؽم٥م اخل٣مرصمٝم٥م ٞمُمْم٦م ضم٘مقَم٥م حمٚمد امحد حمجقب فمرزمٝم٣م

فمٗم٤م ايمٛم٘م٥ًم وايمتل فمرهم٦م زمٗمٚم٥م ايمالءات  , 1967آب  /انمًْمس  29,ايمٔمرزمٝم٥م ايمرازمٔم٥م دم 

ٛم٣مس وفم٣مرف وإسم٣مد وزمق َمديـ أشمٛم٣مء ايمٗمٚم٥م َمع فمٌد ايم، إؽمامفمٝمؾ إزهرياسمٖمؼ همٝمٜم٣م  ايمثالث

 -فمعم هذه ايمالءات ايمٔمرزمٝم٥م ايمرازمٔم٥م دم اخلرؿمقم

خ0سئبعخخاٌظبدقخادليذُخٌٌٍصساء

واطمتٙمػ َمع فمٚمف اإلَم٣مم  ,م1964 ,اٞمتخ٤م ايمِم٣مدق اظمٜمدي رئٝم٣ًم حلزب إَم٥م دم ٞمقهمٚمػم

 رئٝمس ايمقزراء وٕمط ايمِم٣مدق فمعم، اهل٣مدي اظمٜمدي مم٣م أدى يمالٞمُمٗم٣مق اظمذىمقر دم ضمزب إَم٥م

شمؿ ، ؽمتٗم٣ميم٥م ضم٣مظم٣م زمٙمغ ايمِم٣مدق ايمٔمٚمر ايمٗم٣مٞمقين اظمْمٙمقب يمرئ٣مؽم٥م ايمقزراءحمٚمد أمحد حمجقب يمال

 25 ,سمقلم رئ٣مؽم٥م ايمقزراء فمـ ضمزب إَم٥م دم ضم٘مقَم٥م ائتالهمٝم٥م َمع احلزب ايمقؿمٛمل آحت٣مدي دم

طمٙمٖم٣م يمٙمًٝمد حمٚمد أمحد حمجقب ايمذي وم٣مد صمزء َمـ فمّمقي٥م ضمزب إَم٥م  -م1966يقيمٝمق 

 يمػمظم٣من يمٙمٚمٔم٣مرو٥مزم٣م

خ0ؽًخاحلضةخاٌشٌْػِ

أضمد أفمّم٣مء احلزب ايمُمٝمقفمل ايمًقداين زم٣مإلؽم٣مءة ,م 1965 ,أهتؿ إطمقان اظمًٙمٚمقن فم٣مم

ووم٣مَم٦م َمٓم٣مهرات دفم٦م إلم ضمؾ احلزب ايمُمٝمقفمل ايمًقداين - إلم اإلؽمالم دم اصمتامع فم٣مم

ومرار يدفمق إلم واٞمتٜم٦م زمٗمٝم٣مم احل٘مقَم٥م زمْمرح اظمقوقع دم ايمػمظم٣من ايمذي أصم٣مز زمٟمنمٙمٌٝم٥م َممموع 
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ضمؾ احلزب ايمُمٝمقفمل وضمٓمر ٞمُم٣مؿمف وؿمرد ٞمقازمف َمـ ايمػمظم٣من زم٤ًٌم َم٣م أزمداه احلزب َمـ هم٘مر 

وسمٔمديؾ ايمدؽمتقر اظم٠موم٦م فمعم ٞمحق يتٝمح سمٛمٖمٝمذ ايمٗمرار ايمذي مل ي٘مـ مم٘مٛم٣م دم ـمؾ ، إحل٣مدي

 -ايمدؽمتقر اظم٠موم٦م

احل٘مقَم٥م  جلٟم احلزب ايمُمٝمقفمل إلم اظمح٘مٚم٥م ايمٔمٙمٝم٣م وأشم٣مر دفمقى ومّم٣مئٝم٥م ود ذفمٝم٥م ومرار

يم٘مـ ضم٘مقَم٥م ايمِم٣مدق ، ايمتل ضم٘مٚم٦م يمِم٣محلف ي٠مىمد فمدم دؽمتقري٥م ومرار احل٘مقَم٥م وزمْمالٞمف

 1967ىم٣مٞمقن ايمث٣مين  ,ودم يٛم٣مير- اظمٜمدي جت٣مهٙم٦م ضم٘مؿ اظمح٘مٚم٥م ايمٔمٙمٝم٣م وَمّم٦م دم سمٛمٖمٝمذ ومراره٣م

ؾم٣مرك احلزب ايمُمٝمقفمل دم آٞمتخ٣مزم٣مت ايمٔم٣مَم٥م حت٦م اؽمؿ احلزب آؾمؼماىمل ايمتٖم٣مهم٣م فمعم  , م

 -ومرار احلٓمر

خ0ؽىٌِخخعٌاسخاٌزىتخاٌؼغىشّخخادلذْٔخخاالٔزمبٌْخ

فمعم ، إذا ىم٣من اؽمتٝمالء اجلٝمش فمعم احل٘مؿ زمٗمٝم٣مدة ايمٔمٗمٝمد صمٔمٖمر حمٚمد ٞمٚمغمي ومد صم٣مء َمٖم٣مصمئ٣م

ٞمٝم٣ًمن  ازمريؾ -6هم١من جملء ايمٖمريؼ فمٌد ايمرمحـ ؽمقار ايمذه٤م إلم ؽمدة احل٘مؿ دم ، إومؾ يمٙمٌٔمض

- ىمثغمون فمعم إومؾ َمٛمذ همؼمة ومٌؾ وومقفمفمل ي٘مـ َمٖم٣مصمئ٣م زمؾ ىم٣من احلدث ايمذي سمقومٔمف  ,1985

فمٖمقي٥م زمًٝمْم٥م هفم٣من َم٣م سمْمقرت  ,1964سممميـ إول  ,ومت٣مَم٣م ىمام زمدأت اضمتج٣مصم٣مت أىمتقزمر 

,زمدأت اضمتج٣مصم٣مت ازمريؾ، إلم فمِمٝم٣من َمدين ؾم٣مَمؾ أصمػم ايمٔمً٘مر فمعم ايمتٛم٣مزل فمـ ايمًٙمْم٥م

يمتل وؤمتٜم٣م زمٚمٓم٣مهرات زمًٝمْم٥م فمٖمقي٥م ود ايمتًٔمغمة اجلديدة اظمرسمٖمٔم٥م ا ,م 1986ٞمٝم٣ًمن 

ىمام أؿمٙمؼ فمٙمٝمٜم٣م  "ايمً٘مر اظمر"إٓ أن َمٓم٣مهرات ، احل٘مقَم٥م يمٌٔمض ايمًٙمع وَمـ وٚمٛمٜم٣م ايمً٘مر

هفم٣من َم٣م سمْمقرت إلم إرضازم٣مت واضمتج٣مصم٣مت َمتقاصٙم٥م رنمؿ سمراصمع احل٘مقَم٥م فمـ ايمتًٔمغمة 

ضمتك اوْمرت ايمٗمٝم٣مدة ايمٔم٣مَم٥م يمٙمجٝمش ايمتدطمؾ يمتٖم٣مدي سمردي إوو٣مع إَمٛمٝم٥م وسمٖمُمك ، اجلديدة

ىم٣من ايمرئٝمس  ,م فمجز احل٘مقَم٥م ايمتل ىم٣من يرأؽمٜم٣م ٞم٣مئ٤م ايمرئٝمس فمٚمر حمٚمد ايمْمٝم٤م ايمٖمقى أَم٣م

 ,ٞمٚمغمي طم٣مرج ايمٌالد دم زي٣مرة يمٙمقٓي٣مت اظمتحدة 

خ0خيفخاؽزٌاءخاألصِ

أذاع ايمٖمريؼ أول فمٌد ايمرمحـ ؽمقار ايمذه٤م  ,1985ٞمٝم٣ًمن  أزمريؾ -6دم ص٣ٌمح يقم ايم٦ًٌم 

زمٝم٣مٞم٣م أفمٙمـ همٝمف آؽمتٝمالء فمعم ايمًٙمْم٥م وإهن٣مء  وزير ايمدهم٣مع وايمٗم٣مئد ايمٔم٣مم يمٗمقات ايمُمٔم٤م اظمًٙمح٥م

 -ضم٘مؿ ايمرئٝمس ٞمٚمغمي
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ومقات ايمُمٔم٤م اظمًٙمح٥م وزمٔمد أن ـمٙم٦م سمراوم٤م اظمقومػ  وصم٣مء دم سمػمير سمٙمؽ اخلْمقة زمٟمن

ومررت زم٣مإلمج٣مع ، ايمقؿمـ وَم٣م وصؾ إيمٝمف َمـ أزَم٥م ؽمٝم٣مؽمٝم٥م زم٣ميمٕم٥م ايمتٔمٗمٝمد إَمٛمل اظمؼمدي دم أٞمح٣مء

ن سمًتجٝم٤م إلم رنمٌتف زم٣مٓؽمتٝمالء فمعم ايمًٙمْم٥م وٞمٗمٙمٜم٣م وأ، أن سمٗمػ إلم صم٣مٞم٤م ايمُمٔم٤م واطمتٝم٣مره

 -إيمٝمف فمػم همؼمة اٞمتٗم٣ميمٝم٥م حمددة

 -ضمًٌام صم٣مء دم زمٝم٣من ايمٖمريؼ فمٌد ايمرمحـ ؽمقار ايمذه٤م ,

وصدرت زمٔمد ذيمؽ فمدة ومرارات ٞمِم٦م فمعم سمٔمْمٝمؾ ايمٔمٚمؾ زم٣ميمدؽمتقر وإفمالن ضم٣ميم٥م 

٣مريف ووزرائف وضمؾ وإفمٖم٣مء رئٝمس اجلٚمٜمقري٥م وٞمقازمف وَم٣ًمفمديف وَمًتُم، ايمْمقارئ دم ايمٌالد

إٓ أن أهؿ َم٣م صم٣مء دم سمٙمؽ ايمٗمرارات وإواَمر هل أهداف َمرضمٙم٥م ايمتٕمٝمغم ، آحت٣مد آؾمؼماىمل

زمؾ أهن٣م ، "ٓ هتدف إلم اؽمتٌدال ٞمٓم٣مم فمً٘مري زمآطمر، َمرضمٙم٥م اٞمتٗم٣ميمٝم٥م"ايمتل وصٖم٦م زمٟمهن٣م 

آومتِم٣مدي٥م صم٣مءت َمـ أصمؾ اضمتقاء ىمؾ أشم٣مر اظمؼمسم٥ٌم دم همؼمة احل٘مؿ اظم٣ميض دم ؾمتك اظمج٣مٓت 

زم٣مإلو٣مهم٥م إلم إفمداد َمٝمث٣مق فمٚمؾ ؽمٝم٣مد وؿمٛمل يٗمقم فمعم َمرسم٘مزات ، وايمًٝم٣مؽمٝم٥م وآصمتامفمٝم٥م

أي زم٣مطمتِم٣مر ايمتٚمٜمٝمد حل٘مقَم٥م سمٔمٚمؾ  -احلٖم٣مظ فمعم ايمقضمدة ايمقؿمٛمٝم٥م، آؽمتٗمالل ايمت٣مم,أؽم٣مؽمٝم٥م

 -9ودم - فمعم ضمؾ َمُم٣مىمؾ ايمًقدان ايمًٝم٣مؽمٝم٥م ودم َمٗمدَمتٜم٣م َمُم٘مٙم٥م احل٘مؿ واحلرب دم اجلٛمقب

أفمٙمـ فمـ سمُم٘مٝمؾ جمٙمس فمً٘مري اٞمتٗم٣مرم ظمامرؽم٥م أفمامل ايمًٙمْمتكم  ,1985ٞمٝم٣ًمن  /ؾ أزمري

ايمًٙمْم٥م ايمتممئمٝم٥م وايمتٛمٖمٝمذي٥م زمرئ٣مؽم٥م ايمٖمريؼ أول فمٌد ايمرمحـ ؽمقار ايمذه٤م وايمٖمريؼ أول سم٣مج 

َمـ ىم٣ٌمر و٣ٌمط اجلٝمش َمـ زمٝمٛمٜمؿ اشمٛم٣من َمـ أزمٛم٣مء  , -13وفمّمقي٥م ، ايمديـ فمٌد اهلل همّمؾ ٞم٣مئ٣ٌم يمف

 -ام ؾم٘مٙم٦م ضم٘مقَم٥م َمدٞمٝم٥م زمرئ٣مؽم٥م اجلزورم دهمع اهللىم- صمٛمقب ايمًقدان

خ0احلىُخادلذِٔخاٌضبٌش

أٞمجز ايمٖمريؼ فمٌد ايمرمحـ ؽمقار ايمذه٤م وفمده زمٔمد اٞمٗمّم٣مء َمٜمٙم٥م ايمٔم٣مم دم ؽم٣مزمٗم٥م همريدة َمـ 

وٕول َمرة يتخقم وم٣مئد اٞمٗمالب فمً٘مري فمـ ايمًٙمْم٥م ؿمقافمٝم٥م - ٞمقفمٜم٣م دم أهمريٗمٝم٣م وايمٔم٣ممل ايمٔمريب

وصمرت آٞمتخ٣مزم٣مت دم - ون أي َمٗم٣مزمؾ ؽمٝم٣مد أو َم٣مدي طم٣مصوزمٔمد وفمد ومْمٔمف فمعم َمقاؿمٛمٝمف د

َمتٗمدَم٣م فمعم نمغمه َمـ إضمزاب ، َمقفمده٣م وهم٣مز همٝمٜم٣م ضمزب إَم٥م اجلديد زمزفم٣مَم٥م ايمِم٣مدق اظمٜمدي

حت٣مدي ايمديٚمٗمراؿمل دم اظمرسم٥ٌم ايمث٣مٞمٝم٥م ايمذي ىم٣من زمٝمٛمام صم٣مء احلزب آ، ٙمس ايمقزراءوسمقلم رئ٣مؽم٥م جم

همٝمام طمرج َمٛمٜم٣م ضمزب اجلٌٜم٥م اإلؽمالَمٝم٥م ، جمٙمس رأس ايمدويم٥ميتزفمٚمف أمحد اظمغمنمٛمل وسمقلم رئ٣مؽم٥م 
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وؽمٙمؿ ؽمقار ايمذه٤م - ايمٗمقَمٝم٥م وزفمٝمٚمف ضمًـ ايمؼمايب يمٝمتِمدر صٖمقف اظمٔم٣مرو٥م دم ايمػمظم٣من

 -ايمًٙمْم٥م إلم احل٘مقَم٥م اظمدٞمٝم٥م اجلديدة

إذ سمؿ سمُم٘مٝمؾ مخس ضم٘مقَم٣مت ائتالهمٝم٥م دم ، اسمًٚم٦م همؼمة ايمديٚمٗمراؿمٝم٥م ايمث٣ميمث٥م زمٔمدم آؽمتٗمرار

حت٣مدي ايمديٚمٗمراؿمل ايمذي طمرج َمـ احل٘مقَم٥م آئتالهمٝم٥م وم٣مم احلزب آ- ؽمٛمقاتـمرف أرزمع 

زمتقومٝمع اسمٖم٣مق ؽمالم َمع احلرىم٥م ايمُمٔمٌٝم٥م يمتحرير ايمًقدان ايمتل ضمٗمٗم٦م اٞمتِم٣مرات فمً٘مري٥م ٞمتٝمج٥م 

يمٙمٚم٣ًمفمدات ايمٔمً٘مري٥م وايمدفمؿ ايمًٝم٣مد ايمذي سمٙمٗمتف َمـ إشمٝمقزمٝم٣م وزمٔمض ايمدول إهمريٗمٝم٥م 

ايمٛم٣مر إلم صم٣مٞم٤م رهمع وٞمص آسمٖم٣مق فمعم وومػ إلؿمالق - ايم٘مٛمًٝم٥مواظمٛمٓمامت ، اظمج٣مورة يمٙمًقدان

فمعم أن يًٌٗمف جتٚمٝمد ايمٔمٚمؾ ، زمٕمٝم٥م متٜمٝمد ايمْمريؼ أَم٣مم َم٠ممتر دؽمتقري فم٣مم ىءضم٣ميم٥م ايمْمقار

اؽمتٌداهل٣م  أو، زم٣ميمٔمٗمقزم٣مت احلدي٥م ايمممئم٥م اإلؽمالَمٝم٥م أو ومقاٞمكم ؽمٌتٚمػم ىمام ىم٣من يْمٙمؼ فمٙمٝمٜم٣م

 -زمٗمقاٞمكم صمديدة مم٣مشمٙم٥م

ظمتالضمٗم٥م ايمتل َمٛمٝم٦م هب٣م ايمٗمقات احل٘مقَمٝم٥م دم صمٛمقب ايمًقدان ؽم٣ٌٌم دم سمذَمر ىم٣مٞم٦م اهلزائؿ ا

، احل٘مقَم٥م ايمِم٣مدق اظمٜمدي ايمٗمٝم٣مدة ايمٔم٣مَم٥م يمٙمجٝمش ايمتل فمٗمدت اصمتامفم٣م وسمٗمديٚمٜم٣م َمذىمرة يمرئٝمس

أو ووع ضمد يمٙمحرب ، ي٣مه زم٣ميمٔمٚمؾ فمعم سمزويد اجلٝمش زم٣ميمٔمت٣مد ايمٔمً٘مري ايميوريإَمْم٣ميم٥ٌم 

ذىمرة زمٙمٌٙم٥م ؽمٝم٣مؽمٝم٥م دم ايمٌالد ٕهن٣م سمتّمٚمـ هتديدا َمٌْمٛم٣م وأضمدشم٦م اظم- ايمدائرة دم اجلٛمقب

يمٙمح٘مقَم٥م أو فمعم إومؾ سمقزمٝمخ٣م رؽمٚمٝم٣م يمتٗمِمغمه٣م دم إضمدى َمٜم٣مَمٜم٣م إؽم٣مؽمٝم٥م وهل ايمدهم٣مع فمـ 

ىمام ىم٣مٞم٦م سمٙمؽ اظمذىمرة َم٠مذا طمْمغما يمتدطمؾ اجلٝمش دم - زم١ممه٣مهل٣م ايمتزاَم٣مهت٣م جت٣مه اجلٝمش، ايمٌالد

ٞمٖمًف دم  -دم ٞمٓم٣مم ديٚمٗمراؿمل -ي٤م أن يٗمحؿ صمٝمش ايمًٝم٣مؽم٥م زمُم٘مؾ َم٣ٌمذ: زمؾ ىم٣من َمـ ايمٕمر

ويمٝمس فمـ ؿمريؼ وزير ، وخيْمر رئٝمس احل٘مقَم٥م فمٙمٛم٣م وزمُم٘مؾ َم٣ٌمذ، ايمًٝم٣مؽم٥م َمٌتٔمدا فمـ اظمٜمٛمٝم٥م

سمدهقرت ايمٔمالوم٥م زمكم اجلٝمش وضم٘مقَم٥م - زمام جي٤م أن ئمٚمٙمف حلؾ اظمُم٣مىمؾ ايمقؿمٛمٝم٥م، ايمدهم٣مع

يمٔم٣مم إٞمذارا إلم احل٘مقَم٥م وؿم٣ميمٌٜم٣م ايمِم٣مدق اظمٜمدي زمٔمد سمقصمٝمف ايمٖمريؼ همتحل أمحد فمقم ايمٗم٣مئد ا

رهمض ايمِم٣مدق اظمٜمدي هذا - زم٣مٓفمتدال دم َمقاومٖمٜم٣م ايمًٝم٣مؽمٝم٥م ورهمع اظمٔم٣مٞم٣مة فمـ ىم٣مهؾ اظمقاؿمٛمكم

يم٘مـ - دان همٝمف َمًٙمؽ ايمٗم٣مئد ايمٔم٣مم وسمدطمؾ اجلٝمش دم ايمًٝم٣مؽم٥مأايمتٜمديد واصدر ضمزب إَم٥م زمٝم٣مٞم٣م 

٣مف يمٙمّمٕمقط وإفمالهن٣م ومٌقل ٞمتٝمج٥م سمٙمؽ اظمذىمرة ىم٣مٞم٦م روقخ ضم٘مقَم٥م اظمٜمدي دم هن٣مي٥م اظمْم

، حت٣مدي ايمديٚمٗمراؿمل َمع احلرىم٥م ايمُمٔمٌٝم٥م يمتحرير ايمًقدانومٝم٥م ايمًالم ايمتل أزمرَمٜم٣م احلزب آاسمٖم٣م

 -وزمْمٌٝمٔم٥م احل٣مل ىم٣مٞم٦م سمٙمؽ اخلْمقة زمداي٥م ايمٛمٜم٣مي٥م حل٘مقَم٥م ايمِم٣مدق اظمٜمدي ايمديٚمٗمراؿمٝم٥م
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الب فمً٘مري حت٦م اؽمؿ شمقرة اإلٞمٗم٣مذ وم٣مَم٦م اجلٌٜم٥م اإلؽمالَمٝم٥م زم٣مٞمٗم -1989- دم ايمٔم٣مم

دم زمداي٥م آٞمٗمالب مل ي٘مـ َمٔمروهم٣م سمقصمف آٞمٗمالزمكم ايمًٝم٣مد شمؿ ـمٜمرت اجلٌٜم٥م ، ايمقؿمٛمل

وىمٛمتٝمج٥م يمًٝم٣مؽم٣مت احل٘مقَم٥م ايمًقداٞمٝم٥م ، اإلؽمالَمٝم٥م زمزفم٣مَم٥م ضمًـ فمٌد اهلل ايمؼمايب َمـ وراءه

ٔمقٞم٣مت َمـ ومٌؾ اجلديدة همٗمد سمردت فمالوم٣مهت٣م اخل٣مرصمٝم٥م ومت٦م َمٗم٣مؿمٔم٥م ايمًقدان وإيٗم٣مف اظم

 -وسمؿ إدراصمف وٚمـ وم٣مئٚم٥م ايمدول ايمرافمٝم٥م يمإلره٣مب، ايمقٓي٣مت اظمتحدة إَمري٘مٝم٥م

خ0ؽبيخعنٌةخاٌغٌداْ
خِشىٍخخاجلنٌة

 ربسّ خعنٌةخاٌغٌداْ

أزمدت ضم٘مقَم٥م ه اخلتؿ اخلٙمٝمٖم٥م آٞمتٗم٣ميمٝم٥م سم٣ًمحم٣م دم ايمتٔم٣مَمؾ َمع اظمٔم٣مروكم اجلٛمقزمٝمكم 

فمٙمٛم٦م ايمٔمٖمق ايمٔم٣مم فمـ اظمتٚمرديـ ودفم٦م إلم ووٚم٦م دم فمّمقيتٜم٣م اشمٛمكم َمـ أزمٛم٣مء اجلٛمقب وأ

 ,م 1965آذار /َم٣مرس ,ٞمٔمٗمد دم ازمٚم٠ممتر اظم٣مئدة اظمًتديرة ايمذي  َم٠ممتر ضمقل اظمُم٘مٙم٥م فمرف

وىم٣من َمقومػ اجلٛمقزمٝمكم َمـ - زمٚمديٛم٥م صمقزم٣م زمجٛمقب ايمًقدان هبدف إجي٣مد ضمؾ ظمُم٘مٙم٥م اجلٛمقب

 -(separation)وآٞمٖمِم٣مل  (federation)آحت٣مد : ايمٗمّمٝم٥م أشمٛم٣مء اظم٠ممتر سمتٛم٣مزفمف رؤيت٣من

يم٘مؾ َمٛمٜمام - دويم٥م ؾماميمٝم٥م وأطمرى صمٛمقزمٝم٥م: حت٣مدي٥م سمٗمقم فمعم هم٘مرة ومٝم٣مم دويمتكمىم٣مٞم٦م ايمرؤي٥م آ

إلم صم٣مٞم٤م ىمٖم٣ميم٥م ضمريتٜم٣م دم َمٔم٣مجل٥م إَمقر آومتِم٣مدي٥م وايمزرافمٝم٥م ، وؽمٙمْمتٜم٣م ايمتٛمٖمٝمذي٥م زمرظم٣مهن٣م

وزمذيمؽ ، يمٙمدويمتكموأن ي٘مقن يمٙمجٛمقب صمٝمش حت٦م ومٝم٣مدة َمقضمدة ، وَم٣ًمئؾ ايمتٔمٙمٝمؿ وإَمـ

 -َمٛمف إلم ايمٖمٝمدرايمٝم٥م، ايم٘مقٞمٖمدرايمٝم٥ميِمٌح َم٣م سمدفمق إيمٝمف هذه ايمرؤي٥م أومرب إلم 

أَم٣م اجلٛمقزمٝمقن إىمثر رادي٘م٣ميمٝم٥م دم اظم٠ممتر همٗمد ىم٣مٞمقا ُيٌذون احلِمقل فمعم ضمؼ سمٗمرير اظمِمغم 

 ووم٣مد هذا آجت٣مه ايمزفمٝمؿ اجلٛمقيب أومري صم٣مديـ رئٝمس ضمزب ؽم٣مٞمق دم- ىمتٚمٜمٝمد يمالؽمتٗمالل ايمت٣مم

مل ي٘مـ هٛم٣مك أي ضمزب ؾمامرم َمًتٔمد - أَم٣م آجت٣مه ايمٖمٝمدرارم هم٘م٣من زمٗمٝم٣مدة ويمٝم٣مم ديٛمؼ- اظمٛمٖمك

- ظمٛم٣مومُم٥م هذه إهم٘م٣مر ويمذيمؽ مل سمتخذ أي٥م حم٣موٓت صم٣مدة دم اظم٠ممتر يمٙمتٔم٣مَمؾ َمٔمٜم٣م زمٟمي ؾم٘مؾ ىم٣من

وىمؾ َم٣م ىم٣مٞم٦م إضمزاب ايمُماميمٝم٥م سمريد ايمتٖم٣موض ضمقيمف دم ذيمؽ ايمقوم٦م هق آفمؼماف زمحؼ 
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وه٘مذا وصؾ اظم٠ممتر إلم ؿمريؼ - ب دم سمُم٘مٝمؾ إدارة إومٙمٝمٚمٝم٥م دم إؿم٣مر ايمًقدان اظمقضمداجلٛمق

 -َمًدود زاد َمـ فمدم ايمثٗم٥م زمكم اجلٛمقب وايمُمامل

وزمدأ اجلٛمقزمٝمقن اظمٔم٣مروقن يمٙمح٘مقَم٥م دم سمٛمٓمٝمؿ ، اؽمتٔمرت احلرب إهٙمٝم٥م دم اجلٛمقب

وسمؿ سمٟمؽمٝمس - ٛمقبايمرأي ايمٔم٣مم دم اجل ٞمٖمًٜمؿ واؽمتدرار سمٔم٣مؿمػ اظمجتٚمع ايمدورم واؽمتٛمٖم٣مرأ

شمؿ أفمٙمـ اظمتٚمردون فمـ ، ضم٘مقَم٥م ايمًقدان اجلٛمقزمٝم٥م اظم٠مومت٥م دم اظمٛمٖمك ىمجٛم٣مح َمدين حلرىم٥م إٞمٝم٣مٞمٝم٣م

 -دم اظمٛمٖمك "مجٜمقري٥م اٞمٝمٝمدي"همح٘مقَم٥م ، "مجٜمقري٥م ايمٛمٝمؾ"سمٟمؽمٝمس 

خ0101خ-خ0971خِنزخسرريّبأـٌسخرخ-ط
ـ ايمٔمامل اوْمر فمدد ىمٌغم َم، 1958فمعم إشمر سمِم٣مفمد محالت ايمٗمٚمع واإلره٣مب فم٣مم 

ٝمؿ شمقري محؾ اؽمؿ وزم٣مدر فمدد َمٛمٜمؿ إلم سمٟميمٝمػ سمٛمٓم، ريؼميكم إلم اهلجرة إلم إومْم٣مر اظمج٣مورةإ

وهفم٣من َم٣م اَمتدت اخلالي٣م ايمني٥م هلذا ، ريؼمي٥م واختذ وم٣مفمدة يمف دم زمقر ؽمقدانضمرىم٥م ايمتحرير إ

ريؼمي٥م ايمتحرير إأول سمٟميمٝمػ جلٌٜم٥م  1962شمؿ ؾمٜمد فم٣مم - ريؼمي٥م َمـ اظمدن إايمتٛمٓمٝمؿ إلم ايم٘مثغم

واٞمتٗمؾ ٞمُم٣مؿمف دم ايمٔم٣مم ايمت٣مرم إلم صم٣ٌمل إريؼمي٥م ، رسمريكم دم اظمممق ايمٔمريبزمكم ايمٔمامل وايمْمٙم٥ٌم إ

َمع زمّمٔم٥م َمٗم٣مسمٙمكم ُيٚمٙمقن  ,1.9.1961 ,إشمر آٞمتٖم٣مو٥م ايمتل وم٣مده٣م ضم٣مَمد إدريس فمقايت دم

ؽمٛمقات ومٙمٝمٙم٥م إلم شمقرة وومد سمٌٛم٦م اجلٌٜم٥م سمٙمؽ آٞمتٖم٣مو٥م يمتحقهل٣م دم َمدى ، زمٛم٣مدق إيْم٣ميمٝم٥م فمتٝمٗم٥م

ودم َمٗمدَمتٜم٣م ، َمًٙمح٥م َمٛمٓمٚم٥م اٞمًج٣مَم٣ًم َمع أهداف ايمتحرير ايمتل ضمدده٣م دؽمتقر اجلٌٜم٥م

آؽمتٗمالل ايمقؿمٛمل ايم٘م٣مَمؾ فمـ ؿمريؼ ايم٘مٖم٣مح اظمًٙمح اظمدفمؿ زمجٜمقد ؽمٝم٣مؽمٝم٥م ودزمٙمقَم٣مؽمٝم٥م دم 

وومد - واطمت٣مر اظم٠مؽمًقن أن ي٘مقن إدريس حمٚمد آدم أول رئٝمس يمٙمجٛم٥م ايمتٛمٖمٝمذي٥م يمٙمجٌٜم٥م- اخل٣مرج

ودم َمٗمدَمتٜم٣م ، سمْمقر ايم٘مٖم٣مح اظمًٙمح زم١مَم٘م٣مٞم٣مت ذاسمٝم٥م زمًٝمْم٥م وزمدفمؿ َمـ زمٔمض إومْم٣مر ايمٔمرزمٝم٥م

٥م ؾمٚمٙم٦م َمئ٣مت إيمقف َمـ ايمّمح٣مي٣م ؽمقري٥م إلم َمٗم٣موَم٥م محالت ومٚمع وإزم٣مدة إشمٝمقزمٝم٥م ذؽم

واسمًٚم٦م زمٔمض سمٙمؽ احلٚمالت زم٣مسم٣ٌمع ؽمٝم٣مؽم٥م إرض اظمحرووم٥م يمٙمٗمّم٣مء فمعم ، رسمريكمٕا

ىمام ضمدث دم ، وإزم٣مدة اظمقاؿمٛمكم زم٣مجلٚمٙم٥م َمـ دون متٝمٝمز، ؾ اظمقاراظمحِمقٓت ايمزرافمٝم٥م وومت

رسمريكم تقارم همممدت أفمدادًا ىمٌغمة َمـ إفمعم ايم ,1975و 1974و 1972و 1967 ,محالت

أدى إلم ٞمُمقء  إَمر ايمذي، وفمػمت أفمداد أطمرى احلدود إلم ايمًقدان، دم ايمِمح٣مرى وايمٕم٣مزم٣مت

ريؼمي٥م فمعم َمٔمٓمؿ ايمريػ ٕؽمٝمْمرت ضمرىم٥م اظمٗم٣موَم٥م ا دم ضمكم، كرسمريكم هٛم٣مَمُم٘مٙم٥م ايمالصمئكم إ
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وىم٣مٞم٦م ؽمٝمْمرة صمٌٜم٥م ايمتحرير سمتًع أو سمتٗمٙمص ، ومت٘مٛم٦م َمـ حترير زمٔمض اظمدن، يغمرسمإ

ريؼمي٥م فمٗمدت ضمرىم٥م اظمٗم٣موَم٥م ايمقؿمٛمٝم٥م إ، ودم هذا ايمًٝم٣مق- زمح٤ًم ـمروف اظمقاصمٜم٥م وسمْمقراهت٣م

تٔمدد وآٞمٗم٣ًمَم٣مت ايمتل همروٜم٣م سم٣ٌميـ ومل سمٛم٨م َمـ ايم، أىمثر َمـ َم٠ممتر هل٣م دم إرايض اظمحررة

 -ورواؽم٤م اظمجتٚمع وايمتداطمالت اخل٣مرصمٝم٥م أضمٝم٣مٞم٣مً ، َمٛمٔم٘مس اظمٔم٣مٞم٣مة ايمداطمٙمٝم٥م

ودم ايمقوم٦م  ,25.5.1991,دم إشمٝمقزمٝم٥م زمت٣مريخ  ,َمٛمگًتق ه٣ميٙمف َمريؿ ,إشمر ؽمٗمقط ٞمٓم٣مم

ريؼمي٥م سافم٣مت داطمٙمٝم٥م ؾمٜمدت ايم٣ًمضم٥م إ، فمت٥ٌم آؽمتٗمالل ايمذي أصٌح٦م همٝمف إريؼمي٥م فمعم

رسمري٣م َمـ أٔمد سمٛمٓمٝمؿ اجلٌٜم٥م ايمُمٔمٌٝم٥م يمتحرير وي، أهمرزهت٣م ايمتٔمددي٥م ايمًٝم٣مؽمٝم٥م دم زمٛمٝم٥م ضمرىم٥م ايمتحرر

وفمعم ايمرنمؿ َمـ اظمراهٛم٥م فمعم - إو٣مهم٥م إلم سمٛمٓمٝمامت أطمرى، أىمػم ايمتٛمٓمٝمامت وأومقاه٣م فمعم ايم٣ًمضم٥م

هم١من ـم٣مهرة آطمتالف يمٝم٦ًم َمـ احلدة ، سمٖمجر ايمٌمافم٣مت ايمداطمٙمٝم٥م زمكم همِم٣مئؾ ايمتحرير

وٓؽمٝمام أن دروس ايمت٣مريخ ، ٣مومض زمحٝم٧م سمٔمٝمؼ ايمقضمدة ايمقؿمٛمٝم٥م اظمٛمُمقدة يمٗمقى ايمثقرةوايمتٛم

وؽمٝمٌٗمك أشمر هذا ايمٔم٣مَمؾ - رسمري٥م ايمٕم٣ميم٥ٌمٔم٣مٞم٣مة ومد وضمدت ؾمٔمقر اظمقاؿمٛم٥م إاظمريرة وومًقة اظم

ضمِم٣مٞم٥م أؽم٣مؽمٝم٥م زمقصمف اظم٠ماَمرات ايمتل يٚم٘مـ أن سمتٔمرض هل٣م ايمقضمدة ايمقؿمٛمٝم٥م زمٔمد اهنٝم٣مر ٞمٓم٣مم 

ر إريؼمي٥م فمعم احل٘مؿ دم ايمقؿمـ زمٝم٥م وؽمٝمْمرة همِمٝمؾ اجلٌٜم٥م ايمُمٔمٌٝم٥م يمتحريَمٛمگًتق دم إشمٝمق

- ريؼمي٥م اظم٠مومت٥م زمرئ٣مؽم٥م إَمكم ايمٔم٣مم يمٙمجٌٜم٥م إؽمٝم٣مس أهمقروملوسمُم٘مٝمٙمٜم٣م يمٙمح٘مقَم٥م إ، يغمرسمإ

وَمـ أزمرز َمٜم٣مم هذه احل٘مقَم٥م َمقاصمٜم٥م سمراىمامت آضمتالل اظمديد وخمٙمٖم٣مسمف وإصمراء آؽمتٖمت٣مء 

 -ايمٔم٣مم وإفمالن آؽمتٗمالل

,1993 ,رسمريكم ايمٛمٌم وآؽمتٗمالل وايمًٝمْمرة فمعم ايمٔم٣مصٚم٥م أؽمٚمرة دم فم٣ممويمٗمد حتٗمؼ يمأل

٪( يمِم٣ميمح 8- 99هم٘م٣مٞم٦م ٞمتٝمجتف إمج٣مع ؾمٌف سم٣مم )، أصمري فمعم أشمره آؽمتٖمت٣مء دم ايمٔم٣مم اظمذىمقر- 

- افمؼمهم٦م هب٣م دول ىمثغمةو، 1993ي٥م دم أزمريؾ غمرسمأوه٘مذا أفمٙمـ اؽمتٗمالل - الل ايم٘م٣مَمؾآؽمتٗم

ريؼمي٥م أرطمٌٝمؾ ضمٛمٝمش ايم٘مػمى َٕمع ايمٝمٚمـ زم٤ًٌم اضمتالل ايمٗمقات ا ي٥م سافم٣مً غمرسمأ وومد دطمٙم٦م

 ذات إمهٝم٥م، ايمٝمٚمٛمٝم٥م دم ايمٌحر إمحر

 ,1993فم٣مم  ,رسمريكم ايمٛمٌم وآؽمتٗمالل وايمًٝمْمرة فمعم ايمٔم٣مصٚم٥م أؽمٚمرة دمويمٗمد حتٗمؼ يمأل

٪( يمِم٣ميمح 8- 99) هم٘م٣مٞم٦م ٞمتٝمجتف إمج٣مع ؾمٌف سم٣مم، أصمري فمعم أشمره آؽمتٖمت٣مء دم ايمٔم٣مم اظمذىمقر

افمؼمهم٦م هب٣م دول و، ,1993أزمريؾ  ,رسمري٥م دمأوه٘مذا أفمٙمـ اؽمتٗمالل - الل ايم٘م٣مَمؾآؽمتٗم
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ريؼمي٥م أرطمٌٝمؾ ضمٛمٝمش َمع ايمٝمٚمـ زم٤ًٌم اضمتالل ايمٗمقات إ رسمري٥م سافم٣مً أوومد دطمٙم٦م - ىمثغمة

٥م ذات إمهٝم٥م آؽمؼماسمٝمجٝم٥م يمقومقع اجلزر دم ؿمريؼ اظمالضم، ايم٘مػمى ايمٝمٚمٛمٝم٥م دم ايمٌحر إمحر

وفمعم ايمرنمؿ َمـ آسمٖم٣مق فمعم َمٔم٣مجل٥م اظمًٟميم٥م - ايمٌحري٥م زمكم َمّمٝمؼ زم٣مب اظمٛمدب وومٛم٣مة ايمًقيس

همٗمد اؽمتٚمر اضمتالل اجلزر ضمتك ضم٘مٚم٦م حم٘مٚم٥م ايمٔمدل ايمدويمٝم٥م  ,3.5.1996,ؽمٙمٚمٝم٣ًم دم 

 ,1998أىمتقزمر  ,زمتٌٔمٝمتٜم٣م يمٙمٝمٚمـ دم

خ0101-0971خرـٌسخثالدخاٌشبَخِنز
خ0101خ-خ0971خرـٌسخعٌسّبخ-أ

 :خمتٙمٖم٥م َمـ أمهٜم٣مو َمٜمٚم٥م سمْمقرات ؾمٜمدت ؽمقري٣م

 وم٣مَم٦م دم ؽمقري٣م ضمرىم٥م سمِمحٝمحٝم٥م ظمًغمة احلزب وايمدويم٥م زمٗمٝم٣مدة ايمرئٝمس ضم٣مهمظ إؽمد,أوًٓ 

 :,م 1972 ,َمٛمجزات احلرىم٥م ايمتِمحٝمحٝم٥م فم٣مم ,شم٣مٞمٝم٣مً 

َمـ أهؿ اظمٛمجزات ايمتل ضمِمٙم٦م دم ؽمقري٥م َمٛمذ ومٝم٣مم احلرىم٥م ايمتِمحٝمحٝم٥م زمٗمٝم٣مدة ايمرئٝمس 

 -م,1972فم٣مم  ,ضم٣مهمظ إؽمد 

آهتامم زم٣ميمتٔمٙمٝمؿ واهمتت٣مح صم٣مَمٔم٣مت صمديدة واٞمتُم٣مر اظمدارس دم مجٝمع اظمدن وايمٗمرى ,1

 -ايمًقري٥م

 -آهتامم زم٣ميمِمح٥م واهمتت٣مح فمدد ىمٌغم َمـ اظمُم٣مدم,2

 -آهتامم زم٣ميمزرافم٥م وحتًكم أوو٣مع اظمزارفمكم,3

 -إفمْم٣مء أمهٝم٥م ىمٌغمة يمٙمِمٛم٣مفم٥م وحتًكم أوو٣مع ايمٔمامل,4

 -دم ؽم٣مئر اظمج٣مٓتآهتامم زم٣ميمتحدي٧م وايمتْمقير ,5

 :,م 1973سممميـ إول فم٣مم  6 ,ضمرب سممميـ ايمتحريري٥م ,شم٣ميمث٣مً 

ضمِمٙم٦م هذه احلرب زم٣مٓسمٖم٣مق زمكم وم٣مدة َمٌم وؽمقري٥م وومد سمقلم ومٝم٣مدهت٣م دم ؽمقري٥م ايمرئٝمس 

 -ضم٣مهمظ إؽمد

 :وَمـ أؽم٣ٌمب هذه احلرب
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 -أؿمامع إهائٝمؾ ايمتقؽمٔمٝم٥م دم إرايض ايمٔمرزمٝم٥م,1

إَمؿ اظمتحدة ايمدافمٝم٥م يمالٞمًح٣مب َمـ إرايض ايمتل فمدم روقخ إهائٝمؾ يمٗمرارات ,2

 -,1967فم٣مم  ,اضمتٙمتٜم٣م

 -اؽمتٔم٣مدة ايمٔمرب يمألرايض ايمتل اضمتٙمتٜم٣م إهائٝمؾ,3

 زمدأت احلرب زمتٖمقق ىم٣مؽمح يمٙمٔمرب فمعم اجلٌٜمتكم ايمًقري٥م واظمٌمي٥م وزمدا ايمٛمٌم وؾمٝم٘م٣مً 

يمدول ايمٔمرزمٝم٥م زمٔمض وأرؽمٙم٦م فمدد َمـ ا، َمـ إؾمٗم٣مء ايمٔمرب ىمٌغماً  ودفمامً  ويمٗمٝم٦م احلرب سمٟميٝمداً 

ومقاهت٣م إلم ؽمقري٥م يمدفمؿ اظمقومػ ايمٔمريب ويم٘مـ سمقومػ احلرب اظمٖم٣مصمئ فمعم اجلٌٜم٥م اظمٌمي٥م 

وَم٠مازرة ايمدول آؽمتٔمامري٥م إلهائٝمؾ ىمؾ ذيمؽ أدى إلم ومٌقل ايمٔمرب يمٗمرار جمٙمس إَمـ ايمذي 

ري٣م وسمٔمد ضمرب سممميـ ايمتحريري٥م َمـ اظمٖم٣مطمر ايمقؿمٛمٝم٥م وايمٗمقَمٝم٥م يمًق :يدفمق إلم وومػ ايمٗمت٣مل

 -ويمألَم٥م ايمٔمرزمٝم٥م اظمجٝمدة

ووم٣مد ، سمقلم ايمدىمتقر زمُم٣مر ضم٣مهمظ إؽمد َمٗم٣ميمٝمد ايمرئ٣مؽم٥م زمٔمد وهم٣مة وايمده 2222 ودم فم٣مم

يمٙمٌٛم٣من دم  هم٘م٣من فمقٞم٣مً  , 2226, هائٝمقم دم فمٜمده فمعم يمٌٛم٣منوضمدث آفمتداء اإل، ايمدويم٥مؽمٖمٝمٛم٥م 

 -َمقاصمٜم٥م ايمٝمٜمقد

خ0101خ-خ0971خرـٌسخدًٌخخٌجنبْخ-ة
َمـ زمالد ايمُم٣مم َمثٙمف دم  أؽم٣مؽمٝم٣مً  ٘مؿ ايمٔمثامين يمٌالد ايمٔمرزمٝم٥م يُم٘مؾ صمزءاً ىم٣من يمٌٛم٣من طمالل احل

ويم٘مـ يد ايمٕمدر آؽمتٔمامري٥م ايمتل اَمتدت إلم زمالد ايمُم٣مم َمـ طمالل ، ذيمؽ َمثؾ همٙمًْمكم وإردن

همِمٙم٦م يمٌٛم٣من فمـ إردن وهمٙمًْمكم وؽمقري٥م  ,ؽم٣من ريٚمق,وَم٠ممتر  ,ؽم٣مي٘مس زمٝم٘مق,اسمٖم٣مومٝم٥م 

ىمام همِمٙم٦م يمٌٛم٣من فمـ ؽمقري٥م ووؤمتف حت٦م آٞمتداب ، يووؤمتٜمام حت٦م آٞمتداب اإلٞم٘مٙمٝمز

وومد - ايمٖمرٞمز، وىم٣من ذيمؽ ٞم٘م٥ًم ىمٌغمة َٔم٣مل ايمقؿمٛمٝمكم ايمٔمرب وأَم٣مٞمٝمٜمؿ دم ايمقضمدة وايمتحرر

أىمد اظمجٙمس ايمٛمٝم٣ميب فمعم فمروزم٥م يمٌٛم٣من واؽمتٔمداده يمٙمتٔم٣مون وايمتّم٣مَمـ َمع إومْم٣مر ايمٔمرزمٝم٥م، ىمام سمؿ 

ويتٛم٣مول َمقوقع ايمتقهمٝمؼ زمكم ايمْمقائػ ، قؿمـ ايمٔمريبسمقومٝمع َمٝمث٣مق وؿمٛمل ئم٣ميم٨م فمالوم٥م يمٌٛم٣من زم٣ميم

ٕن ايمٓمروف ايمدويمٝم٥م واظمحٙمٝم٥م ىم٣من هل٣م ، ويم٘مـ آؽمتٗمرار دم يمٌٛم٣من مل يًتٚمر همؼمة ؿمقيٙم٥م- اظمختٙمٖم٥م

 -أشمره٣م دم ومٝم٣مم ضمرزمكم أهٙمٝمتكم ىم٣مدسم٣م سمقدي٣من زمٙمٌٛم٣من يمقٓ سمدطمؾ ؽمقري٥م ووومقهمٜم٣م إلم صم٣مٞم٤م يمٌٛم٣من

 :1975فم٣مم  احلرب إهٙمٝم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م دم يمٌٛم٣من,
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 :سمٔمقد أؽم٣ٌمب هذه احلرب إلم

يمٙمٚمِم٣ميمح آؽمتٔمامري٥م دم  ايمتدطمؾ آؽمتٔمامري دم يمٌٛم٣من وإشم٣مرة ايمٛمٔمرات ايمْم٣مئٖمٝم٥م حتٗمٝمٗم٣مً ,1

 -اظمٛمْمٗم٥م

 -ؽمقء ايمقوع آومتِم٣مدي وآصمتامفمل وإمه٣مل احل٘مقَم٥م يمٌٔمض َمٛم٣مؿمؼ يمٌٛم٣من,2

 -ىمؾ يمٌٛم٣منحتقيؾ أٞمٓم٣مر ايمٔمرب فمـ َمُم٘مالهتؿ َمع إهائٝمؾ وإؾمٕم٣مل ؽمقري٣م زمٚمُم٣م,3

 -حم٣مويم٥م ايمٗمقى آٞمٔمزايمٝم٥م سمِمٖمٝم٥م ايمقصمقد ايمٖمٙمًْمٝمٛمل دم يمٌٛم٣من,4

زمدأت احلرب زمٚمج٣مزر داَمٝم٥م وم٣مم هب٣م آٞمٔمزايمٝمقن ايمذيـ اؾمتٌ٘مقا َمع ايمٗمقى  0أؽذاسخاحلشة

وومد أومرت ، ووصٙم٦م إلم درصم٥م طمْمغمة دهمٔم٦م ؽمقري٥م إلم ايمتدطمؾ دم يمٌٛم٣من إليٗم٣مهمٜم٣م، ايمقؿمٛمٝم٥م

وسم٘مقن َمٜمٚمتٜم٣م َمٛمع ، ردع فمرزمٝم٥م دم يمٌٛم٣من فمامده٣م اجلٝمش ايمًقرياجل٣مَمٔم٥م ايمٔمرزمٝم٥م إٞمُم٣مء ومقات 

ايمٗمت٣مل زمكم ايمٙمٌٛم٣مٞمٝمكم وإفم٣مدة ايمًالم إلم رزمقفمٜمؿ وومد ٞمجح٦م ؽمقري٣م دم هذه اظمٜمٚم٥م وهدأت 

 -( زمٔمدواهن٣م فمعم يمٌٛم٣من(إوو٣مع دم يمٌٛم٣من شمؿ وم٣مَم٦م ))إهائٝمؾ

 :م 1982ضمزيران  4ايمٕمزو ايمِمٜمٝمقين يمٙمٌٛم٣من ,

أهن٣م حت٣مرب دم يمٌٛم٣من َمـ أصمؾ وامن  ,م 1982ضمزيران  ,ه٣م يمٌٛم٣من دمادفم٦م إهائٝمؾ فمٛمد نمزو

، أَمـ وؽمالَم٥م َمًتقؿمٛم٣مهت٣م دم َمٛمْمٗم٥م اجلٙمٝمؾ إفمعم وومد مت٘مٛم٦م َمـ ايمقصقل إلم َمديٛم٥م زمغموت

وصمقزمف ايمٕمزو اإلهائٝمقم زمٚمٗم٣موَم٥م - ,م1983أي٣مر فم٣مم  17 ,همقومٔم٦م احل٘مقَم٥م ايمٙمٌٛم٣مٞمٝم٥م اسمٖم٣مق

، ٛمٓمامت ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥م واجلٝمش ايمًقري اظمتقاصمد دم يمٌٛم٣منفمٛمٝمٖم٥م َمـ ومٌؾ ايمُمٔم٤م ايمٙمٌٛم٣مين واظم

 17 ,اسمٖم٣مق واؽمتْم٣مفم٦م ايمٗمقى ايمقؿمٛمٝم٥م زمدفمؿ َمـ ؽمقري٥م إصم٣ٌمر احل٘مقَم٥م ايمٙمٌٛم٣مٞمٝم٥م فمعم إيمٕم٣مء

إلم آٞمًح٣مب َمـ يمٌٛم٣من زمٔمد أن ارسم٘م٦ٌم جم٣مزر رهٝم٥ٌم ود  (إهائٝمؾ)واوْمرت ، ,أي٣مر

دم َمديٛم٥م ايمْم٣مئػ ظمٔم٣مجل٥م  رزمٝم٥م اصمتامفم٣مً وفمٗمدت ايمدول ايمٔم- ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝمكم دم خمٝمٚمل صػما وؾم٣مسمٝمال

إزَم٥م ايمٙمٌٛم٣مٞمٝم٥م واسمٖمٗم٦م َمـ طماليمف فمعم ضمٙمٜم٣م وهمؼ طمْم٥م فمٚمؾ َمٛمٓمٚم٥م ؽمٚمل آسمٖم٣مق )اسمٖم٣مق 

ايمذي سمّمٚمـ زمٗم٣مء وضمدات َمـ اجلٝمش ايمٔمريب ايمًقري دم يمٌٛم٣من َمـ أصمؾ وامن إَمـ  (ايمْم٣مئػ

ًالم إلم يمٌٛم٣من واٞمتٜم٦م أفمامل وٞمتٝمج٥م يمذيمؽ اٞمتٜم٦م احلرب إهٙمٝم٥م وفم٣مد ايم، وآؽمتٗمرار دم رزمقفمف

 -وىم٣من يمًقري٥م ويمٙمجٝمش ايمٔمريب ايمًقري ايمدور ايم٘مٌغم دم إهن٣مء احلرب إهٙمٝم٥م دم يمٌٛم٣من، ايمٔمٛمػ
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 :اٞمًح٣مب إهائٝمؾ َمـ صمٛمقب يمٌٛم٣من,

وآطمرهؿ ، سمقلم رئ٣مؽم٥م اجلٚمٜمقري٥م دم يمٌٛم٣من فمدة رؤؽم٣مء َمـ زمٝمٛمٜمؿ ايمرئٝمس ايمٝم٣مس اهلراوي

، ( دم فمٜمده إلم آٞمًح٣مب َمـ صمٛمقب يمٌٛم٣من(ائٝمؾإه)ايمرئٝمس أَمٝمؾ حلقد ايمذي اوْمرت )

وزم٤ًٌم ايمدفمؿ ايم٘مٌغم ايمذي ومدَمتف ؽمقري٥م ، زم٤ًٌم اظمٗم٣موَم٥م ايمتل ضمِمٙم٦م ود إهائٝمؾ

ومتٝمزت ايمٖمؼمة - يمٙمٚمٗم٣موَم٥م ايمقؿمٛمٝم٥م وزمذيمؽ أفم٣مدت ايمًٝم٣مدة ايمقؿمٛمٝم٥م ايمٙمٌٛم٣مٞمٝم٥م إلم اظمٛم٣مؿمؼ اظمحتٙم٥م

يتؿ ايمتٛمًٝمؼ زمٝمٛمٜمام  وضم٣ميمٝم٣مً ، ويمٌٛم٣من إطمغمة َمـ سم٣مريخ يمٌٛم٣من زمقصمقد فمالوم٣مت وشمٝمٗم٥م زمكم ؽمقري٥م

 -زم٣ميمٛم٥ًٌم يمٙمٗمّم٣مي٣م اظمختٙمٖم٥م ايمتل هتؿ اجل٣مٞمٌكم

خ2010ؽزَخخ1970خرـٌسخفٍغـنيخِنزخ-ط

خ0ادلمبًِخخاٌفٍغـْنْخ

أدرك ايمٔمرب دم همٙمًْمكم وطم٣مرصمٜم٣م ان آضمتالل ايمِمٜمٝمقين ٕرض همٙمًْمكم يمـ يزول آ 

وىم٣مٞم٦م جمٚمقفم٥م ىمٌغمة َمـ ، ٙمٗمدسزم٣ميم٘مٖم٣مح اظمًٙمح وطم٣مص٥م زمٔمد متدد ايمٝمٜمقد واضمتالهلؿ يم

اظمًٙمقزم٥م  فم٣مدة آرضإايمٖمٙمًْمٝمٛمٝمكم ومد أطمذت زمتُم٘مٝمؾ ضمرىم٣مت ىمٖم٣مح َمًٙمح يمْمرد ايمٝمٜمقد و

وأطمذت هذه احلرىم٣مت اظمًٙمح٥م زم٣ميمٗمٝم٣مم زم٣مفمامل همدائٝم٥م داطمؾ إرايض ايمٔمرزمٝم٥م  1966 َمٛمذ

ؽمقد ل إيٙمقأواؽمتٚمرت هذه آفمامل ايمٖمدايٝم٥م سمزداد وضمدشم٦م ضمرب --- ومٙمٗم٦م ايمٝمٜمقدأ اظمحتٙم٥م

وصمرت َمٖم٣موو٣مت ٞمٗمٙم٦م اظمٗم٣موَم٥م ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥م زمٔمده٣م الم  ,زمكم اجلٝمش إردين وضمرىم٥م اظمٗم٣موَم٥م 

 -1972 يمٌٛم٣من

، أيٗمـ ايمُم٣ٌمب يمًٝم٣مؽم٥م ايم٘مٝم٣من ايمِمٜمٝمقين ايمٕم٣مؾمٚم٥م ود ايمٔمرب ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝمكم وٞمٓمراً 

ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝمقن أن ايم٘مٖم٣مح زمٟمؾم٘م٣ميمف اظمختٙمٖم٥م هق ايمًٌٝمؾ ايمقضمٝمد ٓؽمتٔم٣مدة ضمٗمقومٜمؿ وَمـ أصمؾ 

ذيمؽ سمُم٘مٙم٦م فمدة َمٛمٓمامت همٙمًْمٝمٛمٝم٥م زمدأت سمٛم٣موؾ َمـ أصمؾ اؽمتٔم٣مدة ايمٔمرب ضمٗمقومٜمؿ دم 

 -همٙمًْمكم

 (اٞمتٖم٣مو٥م احلج٣مرة)سمٖمجرت آٞمتٖم٣مو٥م ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥م إولم  ,م 1987فم٣مم ,ودم ,1

 (اٞمتٖم٣مو٥م إومٍم)سمٖمجرت آٞمتٖم٣مو٥م ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م  ,م 2222أيٙمقل فم٣مم  ,ودم,2

 -ومٍم دم ايمٗمدسيمٙمٚمًجد إ,ؾم٣مرون ,زم٤ًٌم زي٣مرة 
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وم٣مم صمٝمش ايمٔمدو ايمِمٜمٝمقين زم٣مصمتٝم٣مح اظمدن وايمٗمرى  ,م  2222 ,ودم ٞمٝم٣ًمن فم٣مم,3

 وأفمامل ايمٔمٛمػ وايمٌْمش همٝمٜم٣م وارسم٘م٤م ايم٘مثغم َمـ اظمج٣مزر، واظمخٝمامت ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥م

 2010ؽزَخخ1970خرـٌسخاالسدْخِنزخ-د

، ٥موطمنت همٝمٜم٣م ايمٗمدس وايمّمٖم٥م ايمٕمرزمٝم، َمع إهائٝمؾ ,م1967 ,دطمٙم٦م إردن ضمرب

فمػمت ايمٗمقات  ,1968آذار  21 ,ودم- وٞمزح آٓف ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝمكم َمـ ايمّمٖم٥م إلم إردن

إردن ٕؽم٣ٌمب سمٔمتػمه٣م إهائٝمؾ  اإلهائٝمٙمٝم٥م احلدود إردٞمٝم٥م ٓضمتالل ايمّمٖم٥م ايمممومٝم٥م يمٛمٜمر

وومد فمػمت ايمٛمٜمر همٔماًل َمـ فمدة حم٣مور َمع فمٚمٙمٝم٣مت جتًغم وحت٦م نمْم٣مء صمقي - ؽمؼماسمٝمجٝم٥ما

ات اجلٝمش ايمٔمريب إردين فمعم ؿمقل صمٌٜم٥م ايمٗمت٣مل َمـ أومٍم ؾمامل إردن همتِمدت هل٣م ومق- ىمثٝمػ

ودم ومري٥م ايم٘مراَم٥م اؾمتٌ٘م٦م ايمٗمقات ايمٔمرزمٝم٥م إردٞمٝم٥م زم٣مٓؾمؼماك َمع - إلم صمٛمقب ايمٌحر اظمٝم٦م زمٗمقة

ايمٖمدائٝمكم ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝمكم وؽم٘م٣من سمٙمؽ اظمٛمْمٗم٥م دم ومت٣مل ذس زم٣ميمًالح إزمٝمض ود اجلٝمش 

مم٣م ، ؽم٣مفم٥م 16واؽمتٚمرت اظمٔمرىم٥م أىمثر َمـ - رازم٥م اخلٚمًكم دومٝمٗم٥ماإلهائٝمقم دم فمٚمٙمٝم٥م اؽمتٚمرت وم

ن إلم آٞمًح٣مب ايم٘م٣مَمؾ َمـ أرض اظمٔمرىم٥م سم٣مرىمكم وراءهؿ وٕول َمرة قوْمر اإلهائٝمٙمٝما

ومت٘مـ اجلٝمش إردين دم هذه اظمٔمرىم٥م - طم٣ًمئرهؿ وومتالهؿ دون أن يتٚم٘مٛمقا َمـ ؽمحٌٜم٣م َمٔمٜمؿ

 -ؾ ٕهداهمٜم٣مَمـ حتٗمٝمؼ ايمٛمٌم واحلٝمٙمقيم٥م دون حتٗمٝمؼ إهائٝم

سمِم٣مفمدا دم فمدد فمٛم٣مس وٞمُم٣مط ايمٖمِم٣مئؾ , م1967فم٣مم ,ؾمٜمدت ايمٖمؼمة ايمت٣ميمٝم٥م حلرب 

ضمتك أوح٦م دويم٥م داطمؾ دويم٥م هتدد ؽمٝم٣مدة ، ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥م )ايمٖمدائٝمكم( داطمؾ ايمدويم٥م إردٞمٝم٥م

,همحدث ايمتِم٣مدم زمكم اجلٝمش إردين وايمٖمِم٣مئؾ ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥م دم أيٙمقل َمـ ، ايمٗم٣مٞمقن دم إردن

واٞمتٜمك زمْمرد ايمٖمِم٣مئؾ ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥م َمـ إردن إلم يمٌٛم٣من وؽمٚمٝم٦م هذه إضمداث ، ,م1972فم٣مم 

زمكم َمٌم وؽمقري٣م َمـ  ,م1973سممميـ إول فم٣مم  6يقم ,اٞمديمٔم٦م احلرب دم - زمٟمضمداث أيٙمقل

همٗم٣مم إردن زم١مرؽم٣مل يمقاء َمدرع إلم اجلٌٜم٥م ايمًقري٥م يمٝم٠مَمـ ، صمٜم٥م وإهائٝمؾ َمـ صمٜم٥م أطمرى

اإلهائٝمٙمٝم٥م يمٙمجٌٜم٥م إردٞمٝم٥م وآيمتٖم٣مف فمعم ايمٗمقات ايمًقري٥م  احلامي٥م ود أي اطمؼماق يمٙمٗمقات

واهمٗم٦م إردن فمعم أن سمِمٌح َمٛمٓمٚم٥م ايمتحرير  ,1974 ,دم َم٠ممتر ومٚم٥م ايمرزم٣مط- َمـ اخلٙمػ

أفمٙمـ اظمٙمؽ  ,1988 ,ودم فم٣مم- ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥م اظمٚمثؾ ايمممفمل وايمقضمٝمد يمٙمُمٔم٤م ايمٖمٙمًْمٝمٛمل
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قين َمع ايمّمٖم٥م ايمٕمرزمٝم٥م وسمؿ اؽمتٌٔم٣مد ايمٛمقاب احلًكم زمـ ؿمالل ومرار همؽ آرسم٣ٌمط اإلداري وايمٗم٣مٞم

 -فمـ ايمّمٖم٥م ايمٕمرزمٝم٥م َمـ جمٙمس ايمٛمقاب

خ0ِؼبىذحخاٌغالَ

أصٌح٦م سمتخذ َم٘م٣مٞم٥م ه٣مَم٥م زمكم فمقاصؿ اظمٛمْمٗم٥م َمٛمذ ايمٗمرن ، فم٣مصٚم٥م إردن ,َمديٛم٥م فماّمن 

 -ايمٔممميـ

زمٔمد سمقومٝمع َمٔم٣مهدة ايمًالم زمكم إهائٝمؾ ، زمرهمٗم٥م ىمٙمٝمٛمتقن، اظمٙمؽ ضمًكم يِم٣مهمح إؽمحؼ رازمكم

 1994,رأىمتقزم 26 ,إردن دمو

وايمٔمرب ممثٙمكم ، يمٌٛم٣من، إلم صم٣مٞم٤م ىمال َمـ ؽمقري٣م، واهمؼ إردن ,1991 ,دم فم٣مم

زم٣ميمٖمدائٝمكم ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝمكم فمعم اظمُم٣مرىم٥م دم َمٖم٣موو٣مت ؽمالم َم٣ٌمذة َمع إهائٝمؾ دم َم٠ممتر َمدريد 

 ,ع إهائٝمؾ دم دمإهن٣مء ايمٗمت٣مل َمفمعم وسمؿ ايمتقومٝمع - حت٣مد ايمًقهمٝم٣ميتة وآزمرفم٣مي٥م ايمقٓي٣مت اظمتحد

أزمرَم٦م َمٔم٣مهدة ايمًالم إردٞمٝم٥م ، وٞمتٝمج٥م يمذيمؽ- )اٞمٓمر إفمالن واؾمٛمْمـ( ,1994يقيمٝمق  25

َمٛمذ ، وىمقن اظمٙمؽ ضمًكم فمالوم٣مت صمٝمدة َمع إهائٝمؾ- ,1994أىمتقزمر  26 ,اإلهائٝمٙمٝم٥م دم

سمٙمٗمك اظمٙمؽ ضمًكم ايمٔمالج َمـ َمرض ايمنؿم٣من يمٖمؼمة ؿمقيٙم٥م - ايمتقومٝمع فمعم َمٔم٣مهدة ايمًالم َمٔمٜمؿ

زمٛمف اايمٔمٜمد َمـ ؾمٗمٝمٗمف إَمغم ضمًـ إلم  ويمدى فمقدسمف إلم إردن ٞمٗمؾ وٓي٥م، ايمقٓي٣مت اظمتحدة دم

جتدد ايمٌماع زمكم - زمٛمف فمٌد اهلل ايمث٣ميناوطمٙمٖمف ، ,1999 ,سمقدم اظمٙمؽ ضمًكم دم- ايمٌ٘مر فمٌد اهلل

همٔمعم إشمر هذه ايمزي٣مرة ، إهائٝمؾ وايمٖمٙمًْمٝمٛمٝمكم زم٤ًٌم ومٝم٣مم ؾم٣مرون زمزي٣مرة اظمًجد إومٍم

ؽمٔم٦م إردن وزمذيم٦م و ,م2222أيٙمقل.ؽمٌتٚمػم  ,يمٔم٦م آٞمتٖم٣مو٥م ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م دماٞمد

ىم٣من أطمر سمقسمر رئٝمز - وأن يٌٗمك دم ؽمالم َمع مجٝمع صمغماٞمف، صمٜمده٣م حلؾ اخلالف زمكم ايمْمرهمكم

ن َمـ فمٚمالء إهائٝمؾ ٣مشمٛمافمٛمدَم٣م وم٣مم ، ,1997أيٙمقل.ؽمٌتٚمػم  ,زمكم إردن وإهائٝمؾ دم

طم٣ميمد َمُمٔمؾ زفمٝمؿ , ؾ زمٔمد دطمقهلؿ إردن زمجقازات ؽمٖمر ىمٛمدي٥مزمٚمح٣مويم٥م سمًٚمٝمؿ طم٣ميمد َمُمٔم

ضمتك وصٙم٦م إَمقر زمتٜمديد اظمٙمؽ ضمًكم زمٗمْمع ايمٔمالوم٣مت  ,زم٣مرز دم ضمرىم٥م مح٣مس ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥م

وإصم٣ٌمر إهائٝمؾ فمعم إضمّم٣مر ايمؼمي٣مق اظمّم٣مد يمٙمًؿ وإؿمالق هاح ايمٔمممات َمـ ، ايمدزمٙمقَم٣مؽمٝم٥م

ايمزفمٝمؿ ايمروضمل حلامس ايمُمٝمخ أمحد ي٣مؽمكم زمٚمـ همٝمٜمؿ ، إردٞمٝمكم وايمٖمٙمًْمٝمٛمٝمكم َمـ ؽمجقهن٣م

 9 ,دم- زمٗمِمػ اؽمتٜمدهمف داطمؾ ومْم٣مع نمزة، ,2224فم٣مم  ,ايمذي انمت٣ميمتف إهائٝمؾ دم أوائؾ
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ومتؾ همٝمٜم٣م َم٣م ٓ ، ؾمٜمد إردن شمالشم٥م سمٖمجغمات إره٣مزمٝم٥م دم شمالث همٛم٣مدق دم فمامن، ,2225ٞمقهمٚمػم 

زمٗمٝم٣مدة أزمق َمِمٔم٤م  وأفمٙمـ سمٛمٓمٝمؿ ايمٗم٣مفمدة دم ايمٔمراق- ,115,ؾمخِم٣م وصمرح  ,57 ,يٗمؾ فمـ

اٞمْمٙمٗم٦م َمقصم٥م َمـ اظمٓم٣مهرات واظمًغمات آضمتج٣مصمٝم٥م َمـ - ايمزروم٣موي َم٠ًمويمٝمتف فمـ اهلجقم

َمتٟمشمرة زمٚمقصم٥م آضمتج٣مصم٣مت ايمٔمرزمٝم٥م ايمٔم٣مرَم٥م  ,م  2211 ,خمتٙمػ أٞمح٣مء إردن َمْمٙمع فم٣مم

ىم٣من َمـ إؽم٣ٌمب ايمرئٝم٥ًم هلذه - 2211ايمتل اٞمديمٔم٦م دم ايمقؿمـ ايمٔمريب َمْمٙمع فم٣مم 

وومد زمدأت هذه - ردي إضمقال آومتِم٣مدي٥م ونمالء إؽمٔم٣مر واٞمتُم٣مر ايمٌْم٣ميم٥مآضمتج٣مصم٣مت سم

- زمٔمد صالة اجُلٚمٔم٥م واؽمتٚمرت دم إؽم٣مزمٝمع ايمت٣ميمٝم٥م 2211يٛم٣مير.ىم٣مٞمقن ايمث٣مين  14اظَمًغمات يقم 

ضم٣ميمٝم٣م يث٣مر َمقوقع اٞمّمامم إردن واظمٕمرب إلم جمٙمس  (2211)اٞمٓمر آضمتج٣مصم٣مت إردٞمٝم٥م 

 -ايمتٔم٣مون اخلٙمٝمجل
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خسخاجلضّشحخاٌؼشثْخرـٌ
خًاخلٍْظخاٌؼشثِ

خ0971-0101

 رـٌسخادلٍّىخخاٌؼشثْخخاٌغؼٌدّخخ-خأ

أول َمٙمؽ يمٙمًٔمقدي٥م زمُم٘مٙمٜم٣م احلدي٧م وذيمؽ زمٔمد سمقضمٝمد  ٔمزيز آل ؽمٔمقداظمٙمؽ فمٌد ايمىم٣من 

 23اظمقاهمؼ  هـ 1351 مج٣مدى إولم 21 ,دم اظمٚمٙم٘م٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمًٔمقدي٥مَمٛم٣مؿمٗمٜم٣م حت٦م َمًٚمك 

, هـ1352,ودم فم٣مم ، شٙم٘م٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمًٔمقدي٥مصماليم٥م َمٙمؽ اظمٚم»واختذ يمٗم٤م  ,م1932 ؽمٌتٚمػم

وومد ، زمٔمد اظمقاهمٗم٥م وأطمذ ايمٌٝمٔم٥م يمف ويمّٝم٣ًم يمٙمٔمٜمد ؽمٔمقد زمـ فمٌد ايمٔمزيزفمكّم ازمٛمف إىمػم  ,م1933

اؽمتٚمر فمٌد - ـ فمٌد ايمٔمزيزهمٝمِمؾ زمىم٣من يٛمقب فمٛمف ازمٛمف  احلج٣مزودم ، ىم٣من ي٣ًمٞمده دم أَمقر ايمدويم٥م

 -,(م1953) هـ 1373,ؽمٛم٥م  ايمْم٣مئػايمٔمزيز دم احل٘مؿ إلم أن سمقدم دم 

ودم ، ,(م1953) هـ1373 ,َمٙم٘م٣مً ؽمٛم٥م ؽمٔمقدازمٛمف  َم٣ٌمئم٥مزمٔمد وهم٣مة اظمٙمؽ فمٌدايمٔمزيز مت٦م 

جمٙمس إٞمُم٣مء ، فمٜمده مت٦م ايمٔمديد َمـ اإلصالضم٣مت ايمداطمٙمٝم٥م واظممموفم٣مت ايمٔمٚمراٞمٝم٥م َمـ أمهٜم٣م

وايمٛمٜمّم٥م ايمتٔمٙمٝمٚمٝم٥م ايمتل سمؿ همٝمٜم٣م حتقيؾ ، همٝمِمؾ زمـ فمٌد ايمٔمزيزوإؽمٛم٣مد رئ٣مؽمتف إلم  ايمقزراء

وفمٚمؾ فمعم ، وزيًرا يمٙمٚمٔم٣مرف همٜمد زمـ فمٌد ايمٔمزيزوفمكّم  وزارة اظمٔم٣مرفَمديري٥م اظمٔم٣مرف إلم 

اظمًجد شمؿ سمقؽمٔم٥م ، ايمذي افُمتٚمد َممموفمف دم فمٜمد اظمٙمؽ فمٌدايمٔمزيز اظمًجد ايمٛمٌقيسمقؽمٔم٥م 

وأٞمُمٟم ، زم٣مإلفمالم همٗمد فمٚمؾ فمعم إٞمُم٣مء اظم٠مؽم٣ًمت ايمِمح٣مهمٝم٥م إهٙمٝم٥مأَم٣م همٝمام يتٔمٙمؼ - احلرام

دم  ايمتٙمٖمزيقنوأؽمس  ,هـ 1381 ,ؽمٛم٥م وزارة اإلفمالمىمام أٞمُمٟم ، ايمٔمديد َمـ اإلذافم٣مت

( َمرض اظمٙمؽ ؽمٔمقد ومل ئمد وم٣مدًرا فمعم ايمتٌمف دم م1964) هـ 1383ودم فم٣مم - هـ1383

 ,ودم، ف همٝمِمؾ زمدًٓ فمٛمفٝمأطموسمٔمٝمكم ، هـ 1384 ,ؾم٠مون احل٘مؿ إَمر ايمذي اؽمتقصم٤م فمزيمف دم

زمٔمد أن سمقلم اظمٙمؽ همٝمِمؾ احل٘مؿ - زم٣ميمٝمقٞم٣من أشمٝمٛم٣مسمقدم اظمٙمؽ ؽمٔمقد دم  ,( م1969) هـ 1388

إهٙمٝم٥م إلم ايمدويم٥م  صم٣مَمٔم٥م اظمٙمؽ فمٌد ايمٔمزيزايمٔمٚمؾ فمعم وؿ ، فمٚمؾ فمعم أَمقر فمدة أزمرزه٣م

صم٣مَمٔم٥م اإلَم٣مم حمٚمد زمـ ؽمٔمقد وحتقيؾ ايم٘مٙمٝم٣مت واظمٔم٣مهد ايمٔمٙمٚمٝم٥م إلم صم٣مَمٔم٥م أصٌح٦م همٝمام زمٔمد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/1351_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1932
https://ar.wikipedia.org/wiki/1352%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1933
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/1373_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1953
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1373%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1953
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1381_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1388_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1969
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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دم فمٜمده ىم٣مٞم٦م - صم٣مَمٔم٥م ايمٌؼمول واظمٔم٣مدنىمام فمٚمؾ فمعم حتقيؾ ىمٙمٝم٥م ايمٌؼمول إلم ، اإلؽمالَمٝم٥م

اظمقاهمؼ  هـ 1393 ايمٔم٣مذ َمـ رَمّم٣من,ضمرب ودم  ايمٌمافم٣مت ايمٔمرزمٝم٥م اإلهائٝمٙمٝم٥مسمدور 

وأَمر ، ضمٝم٧م ىم٣مٞم٦م ايمًٔمقدي٥م إضمدى ايمدول اظمُم٣مرىم٥م دم احلرب ,م1973ايم٣ًمدس َمـ أىمتقزمر 

هم٘م٣من َم٣ًمٞمًدا يمتٙمؽ ايمٗمّمٝم٥م َم٣مدّي٣ًم وَمٔمٛمقًي٣م إلم ، زمٗمْمع إَمداد ايمٌؼمول فمـ ايمدول اظم٠ميدة إلهائٝمؾ

م1975) هـ 1395 ,أن وُمتِؾ ؽمٛم٥م
 

همُمٜمدت اظمٚمٙم٘م٥م دم فمٜمده سمْمقًرا ، احل٘مؿ اظمٙمؽ طم٣ميمدسمقلم , 1975.  هـ 1395دم فم٣مم 

رات اظمحٙمٝم٥م واإلومٙمٝمٚمٝم٥م دم ؾمتك اظمج٣مٓت وسمرأس ايمٔمديد َمـ اظم٠ممت، َمٙمحقـم٣ًم دم ايمٌٛم٣مء وايمتٛمٚمٝم٥م

جمٙمس وُئمد َمـ َم٠مؽمز ، وسمرأس فمدة َم٠ممترات إؽمالَمٝم٥م، ايمًٝم٣مؽمٝم٥م وآومتِم٣مدي٥م وآصمتامفمٝم٥م

- ,(م1981) هـ 1421 ,وضمي أول َم٠ممتر ومٚم٥م يمف وايمذي أومٝمؿ دم فم٣مم، ايمتٔم٣مون اخلٙمٝمجل

همُمٜمدت ايمٛمٜمّم٥م ، ىم٣من فمٜمده يتٚمٝمز زم٣ميمرطم٣مء آومتِم٣مدي همٔمٚمؾ فمعم سمْمقير فمدد َمـ اظمراهمؼ

زمٚم٘م٥م  وصم٣مَمٔم٥م أم ايمٗمرى زم٣ميمدَم٣مم صم٣مَمٔم٥م اظمٙمؽ همٝمِمؾضمٝم٧م سمؿ اهمتت٣مح ، ايمتٔمٙمٝمٚمٝم٥م سمْمقًرا ىمٌغًما

َمـ أزمرزه٣م ، اإلؽمالَمٝم٥مو ودم اظمج٣مل ايمًٝم٣مد همٗمد اهتؿ زمٔمدد َمـ ايمٗمّم٣مي٣م ايمٔمرزمٝم٥م، اظم٘مرَم٥م

وَم٣ًمفمدهتؿ  احلرب ايمًقهمٝمتٝم٥م دم أهمٕم٣مٞمًت٣منودفمؿ اظمج٣مهديـ إهمٕم٣من إزم٣من ، ايمٗمّمٝم٥م ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥م

 -م1982 هـ 1422سمقذم اظمٙمؽ طم٣ميمد دم ايمري٣مض ؽمٛم٥م - ظمح٣مهمؾ ايمًٝم٣مؽمٝم٥م َمٛمٜم٣م واإلومٙمٝمٚمٝم٥مدم ا

، طم٣مدم احلرَمكم ايممميٖمكماحل٘مؿ واختذ يمٗم٤م  اظمٙمؽ همٜمدسمقلم  ,1982 هـ 1422 ,دم ؽمٛم٥م

أمهٜم٣م َممموع طم٣مدم احلرَمكم ، ودم فمٜمده زمرزت ايمٔمديد َمـ اإلٞمج٣مزات فمعم ايمِمٔمٝمد اإلؽمالَمل

 وسمقؽمٔمتٜمام ىمل يًتقفم٤م اظمًجد احلرام أىمثر َمـ َمٙمٝمقن، ايممميٖمكم يمٔمامرة احلرَمكم ايممميٖمكم

زم٣مإلو٣مهم٥م إلم سمْمقير ، ٝمقن وَم٣مئتل أيمػ َمِمؾٞمِمػ َمٙمٝمقن َمِمؾ واحلرم اظمدين أىمثر َمـ َمٙمو

زم٣مإلو٣مهم٥م إلم َمقاومٖمف دم ايمٗمّم٣مي٣م ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥م ايمتل َمـ أمهٜم٣م ايمٗمّمٝم٥م - اظمٛم٣مؿمؼ اظمحٝمْم٥م هب٣م

ودم فمٜمده هنّم٦م ايمٌالد ضمّم٣مرًي٣م ، ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥م َمـ ضمٝم٧م ايمدفمؿ ايمًٝم٣مد واظم٣مدي واظمٔمٛمقي

وٞمٚم٦م ، ده وازدهرت احلرىم٥م ايمٔمٚمراٞمٝم٥مهمٗمد سمْمقر ايمتٔمٙمٝمؿ دم فمٜم، ؾمٚمٙم٦م ايمٔمديد َمـ اظمراهمؼ

ىمام ؾمٜمدت اظمٚمٙم٘م٥م دم فمٜمده هنّم٥م زرافمٝم٥م ىمٌغمة إذ ومدَم٦م ايمدويم٥م دفماًم ىمٌغًما - ايمٛمٜمّم٥م ايمِمٛم٣مفمٝم٥م

 هـ 1426 ,ٛم٥مسمقدم ؽم- ايمٗمٚمحيمقزارة ايمزرافم٥م زمحٝم٧م سمْمقرت ايمزرافم٥م طم٣مص٥م دم جم٣مل 

 فم٣مًَم٣م 24 ,زمٔمد أن اؽمتٚمر ضم٘مٚمف ٞمحق، ,(م2225)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1393_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7_1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7_1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7_1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/1395_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1975
https://ar.wikipedia.org/wiki/1395_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1975
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1401_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1981
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1402_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1982
https://ar.wikipedia.org/wiki/1402_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1982
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/1426_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/2005
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 اظمٙمؽ فمٌد اهللسمقلم  ,م2225 أنمًْمس 1اظمقاهمؼ  ,هـ 1426 مج٣مدى أطمرة 26 ,دم

ويمٝم٣ًم يمٙمٔمٜمد  ؽمٙمْم٣من زمـ فمٌد ايمٔمزيزوفمكّم ، احل٘مؿ واضمتٖمظ زمٙمٗم٤م طم٣مدم احلرَمكم ايممميٖمكم

٣ًٌم يمف وٞم٣ميػ زمـ فمٌد ايمٔمزيز  22اظمقاهمؼ  هـ 1432 ذو ايمٗمٔمدة 24 ,يم٘مـ ؽمٙمْم٣من سمقدم دم، ٞم٣مئ

 هـ 1433 رصم٤م 26 ,ايمذي اؽمتٚمر إلم وهم٣مسمف دم ايمٔمزيز ٞم٣ميػ زمـ فمٌدهمخٙمٖمف  ,2211 أىمتقزمر

دم فمٜمد اظمٙمؽ فمٌد اهلل سمْمقرت خمتٙمػ - شمؿ فُمكّم ؽمٙمامن ويمّٝم٣ًم يمٙمٔمٜمد, 2212 يقٞمٝمق 16اظمقاهمؼ 

وزي٣مدة فمدد اجل٣مَمٔم٣مت ، واظمًجد ايمٛمٌقي سمقؽمٔم٥م اظمًجد احلرامَمـ أزمرزه٣م ، ايمٗمْم٣مفم٣مت

زمرٞم٣مَم٨م طم٣مدم احلرَمكم زم٣مإلو٣مهم٥م إلم ، صم٣مَمٔم٥م اظمٙمؽ فمٌد اهلل يمٙمٔمٙمقم وايمتٗمٛمٝم٥موايم٘مٙمٝم٣مت وإٞمُم٣مء 

ٙمؽ اؽمتٚمر ضم٘مؿ اظم- وإَمر زم١مٞمُم٣مء فمدد َمـ اظمدن آومتِم٣مدي٥م، ايممميٖمكم يمالزمتٔم٣مث اخل٣مرصمل

ؽمٙمامن زمـ وسمؿ سمٔمٝمكم ، ,2215 يٛم٣مير 23اظمقاهمؼ  هـ 1436 رزمٝمع أطمر 3 ,فمٌد اهلل إلم وهم٣مسمف دم

- ويمّٝم٣ًم يمٙمٔمٜمد َمٗمرن زمـ فمٌد ايمٔمزيز آل ؽمٔمقدىمام سمؿ سمٔمٝمكم ، َمٙم٘م٣ًم فمعم ايمٌالد فمٌد ايمٔمزيز آل ؽمٔمقد

- ويمٝم٣مً يمٙمٔمٜمد حمٚمد زمـ ٞم٣ميػ زمـ فمٌد ايمٔمزيز آل ؽمٔمقدفُمكم إَمغم , 2215 أزمريؾ 29 ,ودم

 2215 يٛم٣مير 23 ,َمٛمذ ويمٝم٣م يمقرم ايمٔمٜمدوايمذي ىم٣من يُمٕمؾ ؽم٣مزمٗم٣م 

 0101-0971خدًٌخخاالِبسادخاٌؼشثْخخادلزؾذحرـٌسخخ-ة

دم صمٛمقب  ؾمٌف اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥مسمٗمع دم ذق  دويم٥م احت٣مدي٥ماإلَم٣مرات ايمٔمرزمٝم٥م اظمتحدة هل 

هل٣م ضمدود زمحري٥م َمُمؼمىم٥م َمـ ايمُمامل  اخلٙمٝم٨م ايمٔمريبسمْمؾ فمعم ايمُم٣مؿمئ اجلٛمقيب  آؽمٝم٣منمرب وم٣مرة 

وَمـ  اظمٚمٙم٘م٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمًٔمقدي٥موَمـ ايمٕمرب ضمدود زمري٥م وزمحري٥م َمع  دويم٥م ومْمرايمٕمريب َمع 

ىم٣مٞم٦م دويم٥م اإلَم٣مرات ايمٔمرزمٝم٥م اظمتحدة َمٔمروهم٥م  1971 ,ومٌؾ، ؽمٙمْمٛم٥م فُمامناجلٛمقب ايمممومل َمع 

اظمٚمٙم٘م٥م زمكم  , 19 ,ايمٗمرندم إؾم٣مرة إلم هدٞم٥م دم ، زم٣مؽمؿ اإلَم٣مرات اظمتِم٣محل٥م أو ؽم٣مضمؾ فُمامن

دم إؾم٣مرة إلم  ؽم٣مضمؾ ايمٗمراصٛم٥موايمٔمديد َمـ ؾمٝمقخ ايمٔمرب ىمام سمؿ اؽمتخدام اؽمؿ  اظمتحدة

دم ووم٦م َمٌ٘مر ويت٘مقن ايمٛمٓم٣مم ايمًٝم٣مد دم  ,22ايمٗمرن إلم  18 ,ايمٗمرناإلَم٣مرات دم اظمٛمْمٗم٥م َمـ 

َمرسمٌْم٥م زمُم٘مؾ  ,َمـ فمدة هٝمئ٣مت 1971-دؽمتقر فم٣ممدويم٥م اإلَم٣مرات ايمٔمرزمٝم٥م اظمتحدة إؽمتٛم٣مدًا إلم 

 -هل ايمٙمٕم٥م ايمرؽمٚمٝم٥م وايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥مهق ايمديـ ايمرؽمٚمل  اإلؽمالم- َمٔمٗمد اإلدارة

اظمٔم٣مسة صمزءًا َمـ اإلومٙمٝمؿ ايمذي فمرف سم٣مرخيٝم٣ًم زم٣مؽمؿ  دويم٥م اإلَم٣مرات ايمٔمرزمٝم٥م اظمتحدةسمٔمتػم 

ؽمٙمْمٛم٥م وذىمره ىمثغم َمـ اظم٠مرطمكم وايم٘مت٣مب ايمٔمرب ونمغمهؿ وايمذي يُمٚمؾ ضم٣ميمٝم٣مً  إومٙمٝمؿ فمامن

https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1426_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2005
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1432_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D8%B1%D8%AC%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/1433_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1436_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1971
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_19
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_18
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_20
https://ar.wikipedia.org/wiki/1971
https://ar.wikipedia.org/wiki/1971
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86
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َمـ هذا اظمٛمْمٙمؼ هم١من سم٣مريخ ايمدويم٥م اظمٔم٣مسة يدطمؾ دم  ودويم٥م اإلَم٣مرات ايمٔمرزمٝم٥م اظمتحدة فُمامن

ايمُم٣مَمؾ وومٌؾ َمٝمالد دويم٥م اإلَم٣مرات ايمٔمرزمٝم٥م اظمتحدة ىم٣مٞم٦م اظمٛمْمٗم٥م  وايمٔمريب ايمت٣مريخ ايمُٔمامينإؿم٣مر 

شمؿ سمٕمغم هذا ، ٣منؽم٣مضمؾ ايمٗمرصشمؿ أؿمٙمؼ فمٙمٝمٜم٣م آؽمتٔمامر ، سمًٚمك َمُمٝمخ٣مت ايم٣ًمضمؾ ايمُٔمامين

يٗمًؿ سم٣مريخ اإلَم٣مرات إلم ؽم٦م َمراضمؾ رئٝمًٝم٥م فمػم - ايم٣ًمضمؾ اظمٜم٣مدنآؽمؿ يمٝمِمٌح َمُمٝمخ٣مت 

ٗم٥م وٓ يٛمٖمِمؾ سم٣مرخيٜم٣م فمـ سم٣مريخ اظمٛمْمٗم٥م ضمقهل٣م دم َمراضمؾ فمديدة َمٛمف وىم٣من ايمٔمِمقر اظمتالضم

سمراوضم٦م َم٣م زمكم احلرب وايمًالم همٖمل ايمًٙمؿ ىم٣من ، سم٣مرخيٜم٣م َمٙمٝمئ٣ًم زم٣مٕضمداث وايمتْمقرات

ٕؽم٣مؿمٝمؾ ؽم٘م٣من اظمٛمْمٗم٥م وطمػمهتؿ ايمٌحري٥م دور ىمٌغم دم إٞمٔم٣مش ايمتج٣مرة زمكم ايمدول اظمْمٙم٥م فمعم 

فمػم ؿمرق ايمتج٣مرة اظمٔمٜمقدة ويم٘مـ يٌدو أن هذا  أوروزم٣موزمكم  وأهمريٗمٝم٣م آؽمٝم٣مَمـ  اظمحٝمط اهلٛمدي

 ىم٣من أيّم٣ًم َمـ َم٣ًٌٌمت احلروب دم اظمٛمْمٗم٥م

ودويم٥م اإلَم٣مرات ايمٔمرزمٝم٥م اظمتحدة ، ضمتٝم٣مؿمٝم٣مهت٣م ايمٛمٖمْمٝم٥مادم ايمٔم٣ممل َمـ ضمٝم٧م  ,7 ,سمٟميت دم اظمرسم٥ٌم

إن اومتِم٣مد دويم٥م اإلَم٣مرات ُيتؾ ، متتٙمؽ واضمدًا َمـ أىمثر آومتِم٣مدات ٞمٚمقًا دم نمرب آؽمٝم٣م

فمعم َمًتقى ايمٔم٣ممل دم أؽمٔم٣مر ايمٌمف دم ايمًقق وهل شم٣مين أىمػم دويم٥م دم ايمٗمقة , 22 ,اظمرسم٥ٌم

ائٝم٥م يمٙمٖمرد ايمقاضمد وفمعم ٞم٥ًٌم فم٣ميمٝم٥م ٞمًٌٝم٣ًم دم َم٠مذ ايمتٛمٚمٝم٥م ايمٌممي٥م يمٙمٗم٣مرة أؽمٝمقي٥م وحتتؾ ايممم

دويم٥م اإلَم٣مرات ايمٔمرزمٝم٥م اظمتحدة سمِمٛمػ فمعم أهن٣م ذات ايمدطمؾ اظمرسمٖمع - فم٣مظمٝم٣مً , 42 ,اظمرسم٥ٌم

ٞمٓم٣مم احل٘مقَم٥م دم دويم٥م اإلَم٣مرات - وايمتْمقير آومتِم٣مد ايمٛم٣مَمل َمـ طمالل صٛمدوق ايمٛمٗمد ايمدورم

جمٙمس ايمتٔم٣مون دويم٥م اإلَم٣مرات فمّمق َم٠مؽمس دم ، ٔمرزمٝم٥م اظمتحدة هق ٞمٓم٣مم احت٣مدي دؽمتقريايم

وَمٛمٓمٚم٥م  وَمٛمٓمٚم٥م اظم٠ممتر اإلؽمالَمل وإَمؿ اظمتحدة وصم٣مَمٔم٥م ايمدول ايمٔمرزمٝم٥م، يمدول اخلٙمٝم٨م ايمٔمرزمٝم٥م

 -وَمٛمٓمٚم٥م ايمتج٣مرة ايمٔم٣مظمٝم٥م أوزمؽ

 0101-0971خـٌسخدًٌخخلـشرخ-ط

خ0ياالعزمال

، زم٣ميمغ إمهٝم٥مؿمرأ فمعم ومْمر وَمٛمْمٗم٥م اخلٙمٝم٨م سمْمقر ؽمٝم٣مد ، ,م1968َمـ فم٣مم  يٛم٣مير 16 ,دم

وىم٣من أول - ايمًقيسفمٛمدَم٣م أفمٙمٛم٦م زمريْم٣مٞمٝم٣م ومرار ؽمح٤م ومقاهت٣م َمـ مجٝمع اظمٛم٣مؿمؼ ايمقاومٔم٥م ذق 

حت٣مد همٝمام زمٝمٛمٜم٣م يمًد رد همٔمؾ رؽمٚمل دم اخلٙمٝم٨م أن سمٛم٣مدت إَم٣مراسمف وَمُمٝمخ٣مسمف ايمتًع إلم إوم٣مَم٥م ا

وهذه - ,م1971 ,ايمٖمراغ ايمًٝم٣مد ايمذي ومد يٛمجؿ فمـ اٞمًح٣مب زمريْم٣مٞمٝم٣م دم هن٣مي٥م فم٣مم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1968
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1971
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ورأس  وايمٖمجغمة وفمجامن وايمُم٣مروم٥م وديب وأزمق ـمٌل وايمٌحريـ ومْمراإلَم٣مرات واظمُمٝمخ٣مت هل 

 -»وأم ايمٗمٝمقيـ اخلٝمٚم٥م

ايمتًع ويم٘مـ هذه  اإلَم٣مراتيمٔم٦ٌم ومْمر دورًا ؽمٝم٣مؽمٝم٣مً دم اجلٜمقد ايمتل زمذيم٦م إلٞمج٣مح احت٣مد 

 -اظم٣ًمفمل مل سم٘مٙمؾ زم٣ميمٛمج٣مح

 زمريْم٣مٞمٝم٣مسمؿ إهن٣مء ايمٔمالوم٣مت ايمتٔم٣مهدي٥م َمع , م1971َمـ فم٣مم  ؽمٌتٚمػم 3 ,دم ايمٝمقم ايمث٣ميم٧م

 ,ومد وومٔمٜم٣م َمع زمريْم٣مٞمٝم٣م دم فم٣مم آل شم٣مينفمٌد اهلل زمـ وم٣مؽمؿ وإيمٕم٣مء اظمٔم٣مهدة ايمتل ىم٣من ايمُمٝمخ 

همٟمصٌح٦م ومْمر دويم٥م َمًتٗمٙم٥م ذات ؽمٝم٣مدة ىم٣مَمٙم٥م ودم ايمُمٜمر ذاسمف اٞمّمٚم٦م ومْمر إلم ، ,1916

 -َمؿ اظمتحدةوإ صم٣مَمٔم٥م ايمدول ايمٔمرزمٝم٥م

 :دم ايمٔمٜمد اظمٔم٣مس ضم٘م٣مم ومْمر وَمـ

خ0اٌشْ خأمحذخثٓخػٍِ

 يمٗمْمروأصٌح ضم٣مىماًم - دم ايمدوضم٥م ,م1922 ,ضمقارم فم٣مم أمحد زمـ فمقم آل شم٣مينويمد ايمُمٝمخ 

سمؿ ٞمٖمًف ايمت٣مريخ  ودم- ايمده ايمُمٝمخ فمقم فمـ احل٘مؿفمٛمدَم٣م سمٛم٣مزل و, م1962 أىمتقزمر 24 ,دم

وؾمٜمدت همؼمة ضم٘مؿ ايمُمٝمخ أمحد - ويمٝم٣ًم يمٙمٔمٜمد وٞم٣مئ٣ًٌم يمٙمح٣مىمؿ ايمُمٝمخ طمٙمٝمٖم٥م زمـ محد آل شم٣مينسمٔمٝمكم 

 ,ودم- دم ايمٌالد ايمٌؼمولىمٌغم َمـ ضمٗمقل  ٞمٚمق ايمٛمُم٣مط آومتِم٣مدي دم ومْمر ٞمتٝمج٥ًم ٓىمتُم٣مف فمددٍ 

زمحري دم  وهق أول ضمٗمؾٍ  ايمٔمد ايممموملْم٣مق واؽمع دم ضمٗمؾ زمدأ اإلٞمت٣مج فمعم ٞم ,م1964 يٛم٣مير

 سمؿ اىمتُم٣مف ضمٗمؾ زمؼمولٍ , م1963 ,ودم فم٣مم- ري زمِمقرٍة سم٣مَم٥مايمٔم٣ممل يتؿ سمُمٕمٝمٙمف ىمٚمرهمٍؼ زمح

- صمزيرة ضم٣ميمقلسمؿ إٞمُم٣مء حمْم٥م يمتجٚمٝمع ايمٌؼمول فمعم  ,م1965 ,دم فم٣مم- َمٝمدان حمزمهق : أىمػم

 ,شمؿ زمدأ اإلٞمت٣مج فم٣مم أزمق احلٛمكمزمدأت فمٚمٙمٝم٣مت آؽمت٘مُم٣مف دم ضمٗمؾ ، ٞمٖمًف ودم ايمٔم٣مم

وَمع ٞمٚمق آومتِم٣مد ايمٌؼمورم سمٗمدَم٦م ومْمر زمنفم٥م ٞمحق اؽمتحداث ٞمٓم٣مم إداري - ,م1977

ىمام سمؿ إٞمُم٣مء اإلدارة اظم٣ميمٝم٥م  ,م1962 ٞمقهمٚمػم ,ٙماميمٝم٥م دميم وأٞمُمٟم ايمُمٝمخ أمحد وزارةً - ضمدي٧م

سمؿ  ,م1967فم٣مم ,دم - ْم٣مزمع اظم٣مرم واإلداريايمٔم٣مَم٥م يمٙمتٔم٣مَمؾ َمع مجٝمع اظم٣ًمئؾ احل٘مقَمٝم٥م ذات ايم

إٞمُم٣مء إدارة ؾم٠مون اظمقـمٖمكم وسمدرجيٝم٣ًم زمدأت اإلدارة دم ومْمر سمٟمطمذ ؾم٘مٙمٜم٣م ايمٛمٜم٣مئل واجتٜم٦م 

 -ايمٌالد صقب آؽمتٗمالل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B8%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1971
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A2%D9%84_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1916
https://ar.wikipedia.org/wiki/1916
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A2%D9%84_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1920
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1960
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A2%D9%84_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1964
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1963
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%D8%B2%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1965
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1977
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1960
https://ar.wikipedia.org/wiki/1967
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ؽمح٤م ومقاهت٣م َمـ ذق , م1968 يٛم٣مير ,دم ضمزب ايمٔمامل ايمػميْم٣مينفمٗم٤م إفمالن ضم٘مقَم٥م 

اجتٜم٦م ومْمر ضمٝمٛمذاك يمتُم٘مٝمؾ ، اخلٙمٝم٨مامي٥م َمع ضم٘م٣مم زمذيمؽ َمٔم٣مهدات احل َمٛمٜمٝم٥مً  ومٛم٣مة ايمًقيس

صدر ايمدؽمتقر اظم٠موم٦م وسمؿ سمُم٘مٝمؾ أول جمٙمس  ,م1972 أزمريؾ 2 ,دم- جمٙمس وزراء هل٣م

 -,م1972 َم٣ميق 28يقم  ,يمٙمقزراء دم ايمٌالد

٥م ايمٗمْمري٥م أفمٙمـ اؽمتٗمالل ومْمر وزمذيمؽ أهنٝم٦م اظمٔم٣مهدة ايمػميْم٣مٞمٝم, م1971 ؽمٌتٚمػم ,3ودم 

 -,م1977 ٞمقهمٚمػم 25,سمقدم ايمُمٝمخ أمحد يقم - ,م1916فم٣مم ,ايمتل أزمرَم٦م 

خ0اٌشْ خخٍْفخخثٓخمحذ

 ,م1972فم٣مم  همػماير 22 ,دم- ,م1932 ,فم٣مم ايمري٣مندم  ل شم٣مينطمٙمٝمٖم٥م زمـ محد آويمد ايمُمٝمخ 

شمر اٞمٗمالب أزمٝمض فمعم ازمـ فمٚمف ايمُمٝمخ أمحد زمـ فمقم زمـ فمٌد اهلل آل إسمقلم َمٗم٣ميمٝمد احل٘مؿ دم ايمٌالد 

٘مقَم٥م وىم٣من أول فمٚمؾ وم٣مم زمف دم هذا شم٣مين همممع زمٔمد سمقيمٝمف احل٘مؿ دم فمٚمٙمٝم٥م إفم٣مدة سمٛمٓمٝمؿ احل

 أزمريؾ 19 ,دم- يمألَمغم دم ؾم٠مون ايمٌالد ايمٝمقَمٝم٥م اً وَمًتُم٣مر، ٝم٥ميمٙمخ٣مرصم اً وزيرآجت٣مه هق سمٔمٝمكم 

ومت٦م إوم٣مَم٥م فمالوم٣مت ، تٔمٝمكم وزراء صمددوزاد فمدد ايمقزراء زم، فمدل ايمدؽمتقر ,م1972فم٣مم 

صمري سمٔمديؾ أ, م1989 يقيمٝمق 18 ,دم- دزمٙمقَم٣مؽمٝم٥م َمع فمدد َمـ ايمدول فمعم َمًتقى ايمًٖمراء

 ,15,وايمتل أصٌح٦م سمّمؿ ، طمرج زمف َمٔمٓمؿ ايمقزراء ايم٣ًمزمٗمقن َمـ ايمقزارة، وزاري ٕول َمرة

زمرئ٣مؽم٥م ايمُمٝمخ طمٙمٝمٖم٥م وص٣مر فمدد  ,م1992 ؽمٌتٚمػم 1 ,سمؿ سمٔمديؾ وزاري آطمر دم- وزيراً 

جمٙمس متُمٝم٣ًم َمع ايمتقؽمع دم ايمقـم٣مئػ اإلداري٥م يمٙمدويم٥م أفمٝمد سم٘مقيـ - وزيراً , 17 ,ايمقزراء

فمّمقَا ؽم٣مزمٗمكم , 11 ,فمّمقًا وأضمتٖمظ, 19,وسمؿ سمٔمٝمكم ، ,م1992 أزمريؾ 4 ,دم ايمُمقرى

يمٙمتدومٝمؼ دم ىمؾ َمـ أداء إصمٜمزة  ديقان اظمح٣مؽم٥ٌمإو٣مهم٥م إلم ذيمؽ سمؿ إٞمُم٣مء ، زمٔمّمقيتٜمؿ

وَمع سمقؽمع َمٜم٣مم احل٘مقَم٥م وطمدَم٣مهت٣م أفمٝمد - ودم اإلدارة اظم٣ميمٝم٥م، ذيمؽ وهمٗم٣ًم يمٙمٚمقازٞم٥ماحل٘مقَمٝم٥م و

يمزي٣مدة فمدد اسمٖم٣مومٝم٣مت  وزادت فم٣مئدات ايمدويم٥م َمـ ايمٛمٖمط ٞمتٝمج٥مً - ديقان اخلدَم٥م اظمدٞمٝم٥مسمٛمٓمٝمؿ 

وومد أزمرَم٦م - ايممماىم٥م دم اإلٞمت٣مج وايمتل وومٔمتٜم٣م احل٘مقَم٥م َمع فمدد َمـ ذىم٣مت ايمٛمٖمط إصمٛمٌٝم٥م

وَمع ، ,م1985 يٛم٣مير ,دم ؽمت٣مٞمدارد أويؾ أف أوه٣ميقىم٥م اسمٖم٣مومٝمت٣م َمُم٣مرىم٥م دم اإلٞمت٣مج َمع ذ

زمكم ومْمر وذىم٥م  ,م1989 يٛم٣مير ,ىمام أزمرَم٦م اسمٖم٣مومٝم٥م أطمرى دم، ,م1986 همػماير ,دم أَمقىمق

 ضمٗمؾ ايمُماملدم  ايمٕم٣مز ايمْمٌٝمٔملزمدأ إٞمت٣مج  , م1991 ,اؽمط فم٣ممدم أو- ايمٖمرٞمًٝم٥م أيمػ أىمتكم
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 ,واضمتٝم٣مؿمٝمف اظمث٦ٌم ضمقارم، ايمذي ئمتػم شم٣مين أىمػم ضمٗمؾ َمٛمٖمرد يمٙمٕم٣مز نمغم اظمِم٣مضم٤م دم ايمٔم٣ممل

 -سمريٙمٝمقن ومدم َم٘مٔم٤م ,912

خ0محذخثٓخخٍْفخخاٌشْ 

زمقيع  ,1977َم٣ميق  31 ,دم ,م1952 ,فم٣مم ايمدوضم٥مدم  محد زمـ طمٙمٝمٖم٥م آل شم٣مينويمد ايمُمٝمخ 

شمر إسمقلم َمٗم٣ميمٝمد احل٘مؿ 1995يقيمٝمق  27,دم - ىمام فمكم وزيًرا يمٙمدهم٣مع زم٣ميمت٣مريخ ٞمٖمًف، ويمًٝم٣م يمٙمٔمٜمد

ىمام إٞمف ، وزمح٘مؿ َمٛمِمٌف أصٌح وم٣مئًدا فم٣مًَم٣م يمٙمٗمقات اظمًٙمح٥م ايمٗمْمري٥م، الب أزمٝمض فمعم وايمدهاٞمٗم

س إفمعم وأيًّم٣م يرأس ايمٙمجٛم٥م ايمٔمٙمٝم٣م يمٙمتٛمًٝمؼ واظمت٣مزمٔم٥م واظمجٙم، يرأس جمٙمس ايمٔم٣مئٙم٥م احل٣مىمٚم٥م

، , م2223 ,ومرار دؽمتقر ومْمر ايمدائؿ زمٔمد ايمتِمقي٦م فمٙمٝمف دم فم٣ممإسمؿ دم فمٜمده - يمالؽمتثامر

وومد - ل اٞمتخ٣مزم٣مت يمٙمٚمجٙمس ايمٌٙمدي همّماًل فمـ اٞمتخ٣مزم٣مت نمرهم٥م جت٣مرة وصٛم٣مفم٥م ومْمروأصمري٦م أو

ىمام سمؿ - وم٣مم زمٖمتح اظمج٣مل أَم٣مم ضمري٥م ايمِمح٣مهم٥م واإلفمالم وضمري٥م ايمتٔمٌغم زمٔمد إيمٕم٣مء وزارة اإلفمالم

قر ومْمر َمـ مجٝمع ؽمٜمؿ دم سمْمأو- اإلفمداد إلصمراء أول اٞمتخ٣مزم٣مت زمرظم٣مٞمٝم٥م فمعم َمًتقى ايمدويم٥م

ايمتْمقر ايمٔمٚمراين  ضمٝم٧م زمدأت دم َمٔمرهم٥م، وآومتِم٣مدي٥م وايمٔمٙمٚمٝم٥م وايمري٣موٝم٥م ٥مايمٛمقاضمل ايمٔمٚمراٞمٝم

يمألؽمٜمؿ ووؽمع آؽمتثامرات ايمقؿمٛمٝم٥م دم اؽمتٕمالل  ٣مً وأٞمُمٟم ؽمقوم- دم ـمؾ ضم٘مٚمف ٥موايمٌٛمٝم٣مت ايمتحٝم

اظمٔم٣مدن ايمْمٌٝمٔمٝم٥م دم زم٣مؿمـ إرض ضمٝم٧م أوصمد اَمتالك ومْمر ٕىمػم ضمٗمؾ نم٣مز َمٛمٖمرد ويمث٣مين أىمػم 

ٝم٥م ٞمىمام إٞمف ؾمجع ايمتٔمٙمٝمؿ همجٔمٙمف إصم٣ٌمرًي٣م َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمٗم٣مٞمق- يمٕم٣مز ايمْمٌٝمٔملاضمتٝم٣مؿمل دم ايمٔم٣ممل َمـ ا

وىم٣من يمف رؤيف دم أمهٝمف ايمتٔمٙمٝمؿ وَمردوده فمعم - َمـ ؽمـ ايم٣ًمزمٔم٥م إلم أواطمر ايمٔمٗمد ايمث٣مين َمـ ايمٔمٚمر

َمـ مجٝمع ايمٛمقاضمل يمتقهمر  ٥م٥م سمٔمٙمٝمٚمٝمف يمٙمتٔمٙمٝمؿ ايمٔم٣مرم َمت٘م٣مَمٙمأٞمُمٟم َمديٛم، مجٝمع أؾم٘م٣مل احلٝم٣مة

 ٦مؽمجٙمأهمّمؾ اجل٣مَمٔم٣مت ايمٔم٣مظمٝم٥م وىمام إٞمف اؽمتٗمْم٤م - اظمٛم٣مؽم٤م يمٙمتٔمٙمٝمؿ اظمتٚمٝمزيمٙمْم٣ميم٤م اظمٛم٣مخ 

ٛم٣مئٝم٥م َمع دول ؼ فمرى اإلطمقة وايمٔمالوم٣مت ايمثوشم، ٝمزًا فمعم ايم٣ًمضم٥م ايمدويمٝم٥مه ضمّمقرًا ممومْمر دم فمٜمد

شم٦ٌم و، يمدول ايمٔمرزمٝم٥مايمٗمقَمٝم٥م َمع ا روازمطايمز أواس فمعم ايمِمٔمٝمد ايمٔمريب فمزو، جمٙمس ايمتٔم٣مون

تٙمػ ايمدول إصمٛمٌٝم٥م َمـ طمالل ايمزي٣مرات اظمت٣ٌمديم٥م واظم٣ًممه٥م دم ايمٗمّم٣مي٣م َمع خم ٣متأرىم٣من صداوم

وسمُمٜمد ايمٌالد ضم٣ميمٝم٣ًم ومٖمزات ٞمقفمٝم٥م - واظم٣ًمئؾ ايمتل هتؿ ضمرىم٥م ايمتٔم٣مون وايمًٙمؿ اإلومٙمٝمٚمل وايمدورم

دم ايمتٛمٚمٝم٥م وايمتْمقر واخلْمقات اجلًقرة فمعم صٔمٝمد ايمٔمٚمؾ ايمًٝم٣مد وآومتِم٣مدي وآصمتامفمل 

ويم٥م ومْمر يمٙمًغم ومدَم٣ًم زمخْمك واشمٗم٥م دم هذا ايمٗمرن اجلديد ايمذي يًتٛمد إلم وايمثٗم٣مدم ايمذي ي٠مهؾ د

 -ومقافمد ايمٔمٙمؿ وايمت٘مٛمقيمقصمٝم٣م واإلدارة اظمتْمقرة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A2%D9%84_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
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خ0101-0971خـٌسخدًٌخخاٌجؾشّٓرخ-د
أصٌح٦م َمٛمْمٗم٥م اخلٙمٝم٨م ايمٔمريب أومؾ أمهٝم٥م يمإلدارة ايمػميْم٣مٞمٝم٥م همٖمل ، احلرب ايمٔم٣مظمٝم٥م ايمث٣مٞمٝم٥مزمٔمد 

ايمػميْم٣مٞمٝم٥م ومراره٣م إلهن٣مء فمالوم٣مت اظمٔم٣مهدة ايمتل ىم٣مٞم٦م ومد  أفمٙمٛم٦م احل٘مقَم٥م، م,1968 ,فم٣مم

زم٣مٓدفم٣مء زمٟمضمٗمٝمتف زمح٘مؿ ايمٌحريـ َمٛمذ  إيرانوىم٣مٞم٦م - فمٗمدهت٣م َمع ؾمٝمقخ دول اخلٙمٝم٨م ايمٔمرزمٝم٥م

وصمددت احل٘مقَم٥م اإليراٞمٝم٥م ، ٞمٝمكم دم ايمٗمرن ايمت٣مؽمع فمممأول اسمٖم٣مومٝم٥م زمكم ايمٌحريـ وايمػميْم٣م

إٓ أهن٣م ومررت ايمتقومػ فمـ َمْم٣ميمٌٜم٣م دم ايمٌحريـ ، َمْم٣ميمٌٜم٣م ضمكم رأت ٞمٝم٥م زمريْم٣مٞمٝم٣م َمٕم٣مدرة اخلٙمٝم٨م

وأصمري فمعم إشمر ذيمؽ اؽمتٖمت٣مء دم ايمٌحريـ حت٦م - َمٗم٣مزمؾ سمٛمٖمٝمذ َمْم٣ميم٤م أطمرى هل٣م دم اظمٛمْمٗم٥م

ف ايمٌحريٛمٝمقن يمٌٗم٣مء ايمٌحريـ َمًتٗمٙم٥م فمـ م صقت همٝم ,1972 ,إذاف إَمؿ اظمتحدة ؽمٛم٥م

 -إيران

ايمذيـ يٚمثٙمقن دويم٥م اإلَم٣مرات ايمٔمرزمٝم٥م اظمتحدة )واإلَم٣مرات ايمًٌع  ومْمراٞمّمٚم٦م ايمٌحريـ إلم 

يمٌح٧م  (ورأس اخلٝمٚم٥م، ٖمجغمةوايم، وأم ايمٗمقيـ، وفمجامن، وايمُم٣مروم٥م، وديب، أن وهؿ أزمقـمٌل

مل يًتْمٝمٔمقا آسمٖم٣مق فمعم ذيمؽ وومررت ، ,1971 ,دم َمٛمتِمػ- سمقضمٝمد اإلَم٣مرات ايمتًع

وَم٣ٌمئم٥م ، ,م 1971أنمًْمس  15 ,واؽمتْم٣مفم٦م ايمٗمٝم٣مم زمذيمؽ دم، ايمٌحريـ زم٣مٓؽمتٗمالل

 -ص٣مضم٤م ايمًٚمق ايمُمٝمخ فمٝمًك زمـ ؽمٙمامن آل طمٙمٝمٖم٥م أَمغمًا هل٣م

، ىم٣مٞم٦م ايمٌحريـ َمـ أؽمٌؼ وأوفمك ايمدول يميورة وصمقد جمٙمس يٛم٣مومش احل٘مؿ وُي٣موره

ويم٘مـ هفم٣من َم٣م سمؿ ضمؾ هذا ايمػمظم٣من زمٗمرار َمـ إَمغم ايمراضمؾ ، ,1973 ,همٌدأت زم٣ميمػمظم٣من فم٣مم

 -,1975 ,دم ايمٔم٣مم فمٝمًك زمـ ؽمٙمامن آل طمٙمٝمٖم٥م

طمٙمًٖم٣م ٕزمٝمف , 1999 ,أَمغًما فمعم ايمٌحريـ فم٣مم وأصٌح اظمٙمؽ محد زمـ فمٝمًك آل طمٙمٝمٖم٥م

ؾمٜمدت ايمٌالد سمٕمٝمغمات ىمٌغمة َمٛمٜم٣م ذع آٞمتخ٣مزم٣مت - فمٝمًك زمـ ؽمٙمامن آل طمٙمٝمٖم٥مخ ايمُمٝم

ٕمهٝم٥م وزمرزت ا- وأؿمٙمؼ هاح اظم٣ًمصمكم ايمًٝم٣مؽمٝمكم، وأفمْمك اظمرأة ضمٗمٜم٣م دم ايمتِمقي٦م، يمٙمػمظم٣من

فمعم طم٣مرؿم٥م ايمٔم٣ممل همٜمل حتتؾ  ؽمؼماسمٝمجٝم٥م ظمقومع فمامن َمٛمذ ايمقهٙم٥م إولم ايمتل سمٗمع همٝمٜم٣م ايمٔمكمٓا

وَمـ هذا اظمقومع  -احلدود ايمممومٝم٥م يمٙمقؿمـ ايمٔمريب اإلؽمالَمل وفمٛمد ؾمقاؿمئٜم٣م سمٛمتٜملومٙم٤م ايمٔم٣ممل 

دم َمدطمؾ  ح٘مؿفمامن وإيران دم ايمت ايمذي يٚمثؾ ومٙم٤م ايمدائرة فمٛمد َمدطمؾ اخلٙمٝم٨م ايمٔمريب سمُمؼمك

 ,ايمذي يٚمر زمف أىمثر َمـ، فمـ ؿمريؼ َمّمٝمؼ هرَمز ٣ممل وذيمؽأنمٛمك َمٛم٣مؿمؼ إٞمت٣مج ايمٌؼمول دم ايمٔم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1968
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1971
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=15_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3_1971&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1975
https://ar.wikipedia.org/wiki/1999
https://vb.3dlat.net/forumdisplay.php?f=124
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 ,َمـ واردات ايمٝم٣مزم٣من ايمٛمٖمْمٝم٥م و ,٪92 ,ٝم٥م ىمام يٚمر زمف ٞمحقْمايمٛمٖم َمـ إَمدادات ايمٔم٣ممل ,٪ 62

 ضمتٝم٣مصم٣مت ايمقٓي٣مت اظمتحدةاَمـ ,٪ 52,واردات ايمًقق إوروزمٝم٥م اظمُمؼمىم٥م و َمـ,٪ 72

 -َمري٘مٝم٥مإ

 ـٌسخعضسخاٌمّشرخ-وى

وم٣مم اظمرسمزق زمقب ديٛم٣مرد زمٚم٣ًمفمدة هي٥م َمـ  ,1975 ,َمـ فم٣ممدم ايمث٣ميم٧م َمـ أنمًْمس 

صم٣مك همقىم٣مر واحل٘مقَم٥م ايمٖمرٞمًٝم٥م زمخٙمع ايمرئٝمس أمحد فمٌد اهلل َمـ َمٛمِمٌف فمـ ؿمريؼ اٞمٗمالب 

وزمٔمد - َمًٙمح واؽمتٌدايمف زمٔمّمق اجلٌٜم٥م ايمقؿمٛمٝم٥م اظمتحدة دم صمزر ايمٗمٚمر إَمغم ؽمٔمٝمد حمٚمد صمٔمٖمر

ودم هذا - يمح وزير ايمدهم٣مع فمقم صقيٙمحسمؿ طمٙمع صمٔمٖمر يمِم٣م ,1976يٛم٣مير  ,دم، فمدة أؾمٜمر

وسمؿ - صقت ؽم٘م٣من َم٣ميقت ود آؽمتٗمالل فمـ همرٞم٣ًم دم اؽمتٖمت٣مءيـ )اؽمتٖمت٣مء(، ايمقوم٦م

 ,وزمٙمٕم٦م ٞم٥ًٌم سمٟميٝمد اؽمتٚمرار ايمٔمالوم٣مت َمع همرٞم٣ًم ,1974ديًٚمػم  ,آؽمتٖمت٣مء إول دم

 ,زمٟمنمٙمٌٝم٥موايمذي أىمد ذيمؽ ايمتِمقي٦م  ,1976همػماير  ,زمٝمٛمام سمؿ آؽمتٖمت٣مء ايمث٣مين دم، ,6338٪

ووم٣مَم٦م ايمثالث صمزر ايم٣ٌمومٝم٥م حت٦م ضم٘مؿ ايمرئٝمس صقيٙمح زم١مصدار فمدد َمـ - ,9934٪

ودم - ايمًٝم٣مؽم٣مت آؾمؼماىمٝم٥م وآٞمٔمزايمٝم٥م ايمتل أدت دم ووم٦م وصمٝمز إلم سمقسمر ايمٔمالوم٣مت َمع همرٞم٣ًم

فم٣مد زمقب ديٛم٣مرد يمإلؿم٣مضم٥م زم٣ميمرئٝمس صقيٙمح وإفم٣مدة  ,1978 ,ايمث٣ميم٧م فممم َمـ َم٣ميق َمـ فم٣مم

وطمالل همؼمة ضم٘مؿ صقيٙمح - ـ احل٘مقَم٥م ايمٖمرٞمًٝم٥م وضم٘مقَم٥م صمٛمقب إهمريٗمٝم٣مفمٌد اهلل زمتٟميٝمد َم

- ايمٗمِمغمة ؾمٜمد ؽمٌع حم٣موٓت اٞمٗمالب إو٣مهمٝم٥م ضمتك سمؿ ؿمرده َمـ َمٛمِمٌف وومتٙمف دم هن٣مي٥م اظمْم٣مف

هم١من رئ٣مؽم٥م فمٌد اهلل متٝمزت زم٣مٓؽمتٌداد وآيمتِم٣مق ايمزائد زم٣مإلؽمالم ، وفمعم ايمٛمٗمٝمض َمـ صقيٙمح

واؽمتٚمر فمٌد اهلل دم - دويم٥م إلم مجٜمقري٥م ايمٗمٚمر آحت٣مدي٥م اإلؽمالَمٝم٥مىمام سمؿ سمٕمٝمغم اؽمؿ ايم- ايمتٗمٙمٝمدي

فمٛمدَم٣م طمًم َمـ ضمدوث اٞمٗمالب همٗم٣مم زم١مصدار ومرار يٟمَمر احلرس , 1989فم٣مم ,ايمرئ٣مؽم٥م ضمتك 

وزمٔمد ووم٦م ومِمغم َمـ سمقومٝمع - اجلٚمٜمقري زمٗمٝم٣مدة زمقب ديٛم٣مرد زمٛمزع ؽمالح ايمٗمقات اظمًٙمح٥م

وفمعم - ٘متٌف رَمًٝم٣م زمرص٣مص و٣مزمط فمً٘مري ٞم٣مومؿزفمؿ أن فمٌد اهلل ومد يمٗمك َمٌمفمف دم َم، ايمٗمرار

زفمٚم٦م َمِم٣مدر همٝمام زمٔمد أٞمف سمؿ إؿمالق ص٣مروخ َمّم٣مد يمٙمدزم٣مزم٣مت فمعم نمرهم٥م ، ايمرنمؿ َمـ ذيمؽ

إٓ أٞمف ىم٣من هٛم٣مك ؾمؽ دم أن وم٣مسمؾ فمٌد اهلل ىم٣من ، وفمعم ايمرنمؿ َمـ إص٣مزم٥م ديٛم٣مرد- ٞمقَمف وومتٙمف

إهمريٗمٝم٣م فمعم يد اظمٓمٙمٝمكم  سمؿ إصمالء ديٛم٣مرد إلم صمٛمقب، وزمٔمد فمدة أي٣مم- و٣مزمًْم٣م حت٦م إَمرسمف
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أصٌح ؽمٔمٝمد حمٚمد صمقهر إخ إىمػم نمغم ايمُمٗمٝمؼ يمِمقيٙمح ايمرئٝمس ، وزمٔمد ذيمؽ- ايمٖمرٞمًٝمكم

ودم هذه - فمٛمدَم٣م فم٣مد زمقب ديٛم٣مرد وضم٣مول ايمٗمٝم٣مم زم٣مٞمٗمالب آطمر ,1995 ,واؽمتٚمر ضمتك فم٣مم

ًٝمقن ووم٣مم ايمٖمرٞم- سمدطمٙم٦م همرٞم٣ًم زم١مرؽم٣مل صمٛمقد َمٓمالت وأصمػمت ديٛم٣مرد فمعم آؽمتًالم، اظمرة

٣م فمـ ؿمريؼ ، زمٛمٖمل صمقهر إلم ريقٞمٝمقن ًً وأصٌح حمٚمد سمٗمل فمٌد ايم٘مريؿ اظمدفمقم َمـ زم٣مريس رئٝم

طمالل همؼمة َمـ أزَم٣مت ايمٔماميم٥م وايمٗمٚمع ضم٘مقَمل  ,1996 ,ووم٣مد ايمٌالد َمٛمذ فم٣مم- آٞمتخ٣مزم٣مت

وطمٙمٖمف ايمرئٝمس اظم٠موم٦م سم٣مج - ,1998 ,وطمالهم٣مت َمع آٞمٖمِم٣ميمٝمكم ضمتك وهم٣مسمف دم ٞمقهمٚمػم فم٣مم

وومد أفمٙمٛم٦م صمزيرة أٞمجقان وصمزيرة َمقهٝمقم اؽمتٗمالهلام فمـ صمزر - د َمًقٞمديايمديـ زمـ ؽمٔمٝم

يم٘مـ همرٞم٣ًم رهمّم٦م ؿمٙمٌٜمام مم٣م - دم حم٣مويم٥م ٓؽمتٔم٣مدة احل٘مؿ ايمٖمرٞمز ,1997 ,ايمٗمٚمر دم فم٣مم

وم٣مم ايمٔمٗمٝمد  ,1999أزمريؾ  ,ودم- أدى إلم َمقاصمٜم٣مت دَمقي٥م زمكم ايمٗمقات آحت٣مدي٥م واظمتٚمرديـ

ش زم٣مٓؽمتٝمالء فمعم ايمًٙمْم٥م دم اٞمٗمالب نمغم دَمقي َمْمٝمًح٣م نمزارم فمثامين رئٝمس أرىم٣من اجلٝم

وىم٣من هذا هق - زم٣ميمرئٝمس اظم٠موم٦م َمًقٞمدي َمُمغًما إلم ايمٗمٝم٣مدة ايمّمٔمٝمٖم٥م دم َمقاصمٜم٥م إزَم٥م

زمٝمد أن نمزارم همُمؾ دم - ,1975 ,آٞمٗمالب ايمث٣مَمـ فممم دم صمزر ايمٗمٚمر َمٛمذ آؽمتٗمالل دم فم٣مم

ووم٣مم آحت٣مد - هذا إَمر َمث٣مر اٞمتٗم٣مد دورم سمٔمزيز ؽمٙمْمتف وإفم٣مدة همرض ايمًٝمْمرة فمعم اجلزر وىم٣من

زمٖمرض فمٗمقزم٣مت فمعم أٞمجقان يمٙمٚم٣ًمفمدة ، اإلهمريٗمل حت٦م رفم٣مي٥م رئٝمس صمٛمقب إهمريٗمٝم٣م إَمٌٝم٘مل

احت٣مد صمزر »وسمؿ سمٕمٝمغم آؽمؿ ايمرؽمٚمل يمٙمدويم٥م إلم - دم فمٗمد اظمٖم٣موو٣مت وايمتقصؾ يمٙمِمٙمح

صمزيرة زم٣مإلو٣مهم٥م إلم وأصٌح هٛم٣مك ٞمٓم٣مم ؽمٝم٣مد صمديد يتٚمثؾ دم احل٘مؿ ايمذايت يم٘مؾ ش ايمٗمٚمر

خلقض اٞمتخ٣مزم٣مت , 2222 ,وومد سمٛمحك نمزارم فمـ احل٘مؿ دم- ضم٘مقَم٥م احت٣مدي٥م يمٙمثالث صمزر

وَمٛمع اؽمتٚمرار ايمّمٕمط - ديٚمقومراؿمٝم٥م فمعم َمٛمِم٤م رئٝمس مجٜمقري٥م صمزر ايمٗمٚمر وومد هم٣مز همٝمٜم٣م

٣م ايمدورم ٞمٓمًرا يم٘مقٞمف ضم٣مىماًم فمً٘مرًي٣م صم٣مء أصاًل إلم ايمًٙمْم٥م فمـ ؿمريؼ ايمٗمقة ومل ي٘مـ ديٚمقومراؿمٝمً 

إصمراء اٞمتخ٣مزم٣مت  حسمٕمغمات دؽمتقري٥م دم صمزر ايمٗمٚمر سمتٝموم٣مم نمزارم زمٔمٚمؾ ، ؿمقال زمٗم٣مئف دم َمٛمِمٌف

ويمٝم٣مت ىمؾ هٝمئ٥م ٠موايمذي ُيدد َمً ,2225 ,أوائؾ فم٣ممدم وسمؿ ؽمـ وم٣مٞمقن سمممئمل - صمديدة

أمحد فمٌد اهلل  ,2226 ,وهم٣مز دم آٞمتخ٣مزم٣مت ايمتل أصمري٦م دم فم٣مم- ضم٘مقَمٝم٥م وهق دم ضمٝمز ايمتٛمٖمٝمذ

وهق رصمؾ ديـ َمًٙمؿ ؽمٛمل وي٘مٛمك زمآي٥م اهلل ٞمٓمًرا يمٙمقوم٦م ايمذي أَمّم٣مه دم دراؽم٥م  حمٚمد ؽم٣مَمٌل

وومد اضمؼمم نمزارم ٞمت٣مئ٨م آٞمتخ٣مزم٣مت وزمذيمؽ ؽمٚمح زمٟمول سم٣ٌمدل - ايمديـ اإلؽمالَمل دم إيران
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اؽمتقلم ايمٔمٗمٝمد حمٚمد زم٘م٣مر وهق  ,2221 ,ودم فم٣مم- ؽمٙمٚمل وديٚمقومراؿمل يمٙمًٙمْم٥م دم إرطمٌٝمؾ

ووم٣مم زم١مصمراء - يمممؿم٥م ايمٖمرٞمًٝم٥م فمعم ايمًٙمْم٥م ايمرئ٣مؽمٝم٥م دم أٞمجقانو٣مزمط ؽم٣مزمؼ سمؿ سمدريٌف فمعم يد ا

يمٝم٠مىمد ومٝم٣مدسمف ايمتل سمؿ رهمّمٜم٣م َمـ ومٌؾ احل٘مقَم٥م آحت٣مدي٥م ايمٗمٚمري٥م  ,2227 ,سمِمقي٦م دم يقٞمٝمق

 ,2228اخل٣مَمس وايمٔممميـ َمـ َم٣مرس َمـ فم٣مم  ,ودم- وآحت٣مد اإلهمريٗمل زمقصٖمٜم٣م نمغم ذفمٝم٥م

ايمٗمٚمر زم٣مٓؽمتٝمالء فمعم صمزيرة أٞمجقان ايمتل ُي٘مٚمٜم٣م  وم٣مم َمئ٣مت َمـ صمٛمقد آحت٣مد اإلهمريٗمل وصمزر

ووردت أطم٣ٌمر فمـ أٞمف سمؿ - وىم٣من هٛم٣مك سمرضمٝم٤م زمُم٘مؾ فم٣مم َمـ ايمً٘م٣من هبذا إَمر، اظمتٚمردون

وسمؿ ومتؾ وصمرح زمٔمض اظمتٚمرديـ - سمٔمذي٤م َمئ٣مت زمؾ آٓف إؾمخ٣مص طمالل همؼمة رئ٣مؽم٥م زم٘م٣مر

وسمؿ - َمدٞمًٝم٣م فمعم أومؾ سمٗمديرهمٗمد صمرح أضمد فممم - يم٘مـ ٓ يقصمد أي أروم٣مم رؽمٚمٝم٥م فمـ فمددهؿ

وهل ، وومد ٓذ زم٘م٣مر زم٣ميمٖمرار دم زورق زمخ٣مري هيع إلم صمزيرة َم٣ميقت- ؽمجـ زمٔمض اظمًئقيمكم

وومد سمٌع هذا إَمر - ىمل يْمٙم٤م ايمٙمجقء ايمًٝم٣مد، َمٗم٣مؿمٔم٥م همرٞمًٝم٥م دم اظمحٝمط اهلٛمدي

( وومد 2228اضمتج٣مصم٣مت َمٛم٣مهّم٥م يمٙمتدطمؾ ايمٖمرٞمز دم صمزر ايمٗمٚمر )اٞمٓمر نمزو أٞمجقان دم 

 -دت صمزر ايمٗمٚمر َمٛمذ آؽمتٗمالل فمـ همرٞم٣ًم أىمثر َمـ فممميـ اٞمٗمالب أو حم٣مويم٥م اٞمٗمالبؾمٜم
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خ0101-0971خرـٌسخآٌّْخِنز
خ0960خعجزّربخ06صٌسحخ

 ػجذخاٌشمحٓخاٌجْؼبِٔخ0960اٌؼمًخادلذثشخٌضٌسحخ

 عجزّربخ06صٌسحخ

خاجلّيٌسّخخاٌؼشثْخخاٌّْنْخ

اؽمتْم٣مفم٦م إؽمٗم٣مط اظمٚمٙم٘م٥م اظمتقىمٙمٝم٥م وسمدطمؾ همٝمٜم٣م  1962ؽمٌتٚمػم  26وم٣مَم٦م شمقرة أطمرى دم 

وومٖم٦م ايمًٔمقدي٥م وإردن وزمريْم٣مٞمٝم٣م إلم صم٣مٞم٤م اإلَم٣مم ايمٌدر - اريمِم٣ميمح ايمثق اجلٝمش اظمٌمي

وٓ  ىمٜمرزم٣مءن احل٘مؿ اإلَم٣مَمل أزمٗمك ؾمامل ايمٝمٚمـ َمٔمزوٓ فمـ ايمٔم٣ممل اخل٣مرصمل همال وم٣مَم٦م زم٣ميمثقرة ٕ

هؿ ختٙمػ ءوؽم٣م وايمٔمراق َمٌمد إو٣مهم٥م أن فمددا ىمٌغما َمـ و٣ٌمط اجلٝمش زار زمٛمٝم٥م حتتٝم٥م يمٙمٌال

أطمرج اإلَم٣مم أمحد ايمّم٣ٌمط َمـ ايمًجقن وفمٝمٛمٜمؿ دم َمٛم٣مص٤م ومٝم٣مدي٥م  ايمٝمٚمـ َمٗم٣مرٞم٥م زمتٙمؽ ايمدول

ؽمٛم٣من أزمق وزمدأ ايمّم٣ٌمط وفمدد َمـ رصم٣مل ايمٗم٣ٌمئؾ َمثؾ - ,1955 ,ٞمٗمالباأَمال دم ؿمل صٖمح٥م 

فمعم يد , 1961 ,نمتٝم٣مل اإلَم٣مم أمحداحم٣ميم٥م زمتُم٘مٝمؾ طمالي٣م وأول فمٚمٙمٝم٥م ٞمٖمذوه٣م ىم٣مٞم٦م  حلقم

واؽمتٚمرت اظمٛم٣موؾم٣مت وؿمٙم٤م ، احلديدةدم  وحمًـ اهلٛمدواٞم٥م وحمٚمد ايمٔمٙمٖمل فمٌد اهلل ايمٙمٗمٝم٥م

ٞم٣ٌمرك طمْمقاسم٘مؿ وؽمٛم٘مقن َمًتٔمديـ  ": ايمذي رد وم٣مئال مج٣مل فمٌد ايمٛم٣مسايمّم٣ٌمط دفمام َمـ 

همٟمرؽمٙم٦م أَمقال وأؽمٙمح٥م يمدفمؿ  ايمٛم٣مسيطمُمٝم٦م ايمًٔمقدي٥م َمـ اظمد - "يمدفمؿ ايمثقرة ايمٝمٚمٛمٝم٥م

 َمـ صمٛمًٝم٣مت خمتٙمٖم٥م اظمرسمزوم٥مواؾمؼمك إلم صم٣مٞم٤م اظمٙم٘مٝمكم ومقات َمـ ، ٝم٥م يمإلَم٣مم ايمٌدرايمٗم٣ٌمئؾ اظمقايم

رضزم٥م يمٙمجٚمٜمقريكم همحقسوا دم  ,1967 ,فم٣مم ايمٛم٘م٥ًمٞمًح٣مب اجلٝمش اظمٌمي زمٔمد اؾم٘مؾ 

اٞمتٌم ، ورنمؿ سمٖمقق اظمٙم٘مٝمكم واإلَمدادات ايمتل ٓ سمٛمٗمْمع زمحِم٣مر ايمًٌٔمكمهمٝمام فمرف  صٛمٔم٣مء

 [ فمؼماف ايمًٔمقدي٥م زم٣مجلٚمٜمقري٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمٝمٚمٛمٝم٥ماؽ اجلٚمٜمقريكم وىم٣من َمـ ؾمٟمن ذيم

 ايمتًٙمًؾ ايمت٣مرخيل يمٙمتْمقرات ايمًٝم٣مؽمٝم٥م

خ0رٌؽْذخآٌّْخ-

شمؿ سمؿ ، سمقالم فمعم ضم٘مؿ ايمٝمٚمـ اجلٛمقيب فمدة رؤؽم٣مء وضمِمؾ سمٕمٝمغم دم آجت٣مه٣مت ايمًٝم٣مؽمٝم٥م

، وومد ,م  1992أي٣مر فم٣مم  22 ,جلٛمقيب وايمُمامرم زمت٣مريخإفمالن ايمقضمدة زمكم ؾمْمري ايمٝمٚمـ ا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_26_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1962
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_1955
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A5%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_1961&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%81%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB#cite_note-35
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ضمِمٙم٦م زمٔمد ذيمؽ حم٣مويم٥م إلفم٣مدة همِمؾ ايمٝمٚمـ اجلٛمقيب ويم٘مٛمٜم٣م همُمٙم٦م واؽمتٚمرت ايمٝمٚمـ َمقضمدة 

 -زمرئ٣مؽم٥م ايمرئٝمس فمقم فمٌد اهلل ص٣ميمح

 0101-0971خِنزخرـٌسخاٌظٌِبي

 0969أمالةخ

قَم٥م ايمقؿمٛمٝم٥م ىم٣من ٓ ايمريس ؽمٝم٣مدزمرى هق ايمت٣مريخ ذاسمف يمٙمِمقَم٣مل وهق ايمٗم٣مئد دم ـمؾ ضم٘م

ؿمامع دم ايمِمقَم٣مل َمثال إشمٝمقزمٝم٣م ايمتل ٓ يريد ايمِمقَم٣مل ايمقؿمـ يًتٗمر وي٘مقن أصقت يمدويمف هل٣م 

 اجلٛمرال حمٚمد ؽمٝم٣مد زمرى ٥متف اظمقضمدة زمكم ايمٔمُم٣مئر ايمِمقَم٣ميمٝمدويم

حمٚمد ؽمٝم٣مد زمري ايمٙمقاء حمٚمد ؽمٝم٣مد زمرى شم٣ميم٧م رئٝمس يمٙمِمقَم٣مل زمٔمد آؽمتٗمالل وصؾ 

َمـ أىمتقزمر  21 ,رى احل٘مؿ فمـ ؿمريؼ اٞمٗمالب فمً٘مري دمايمرئٝمس ايمٙمقاء حمٚمد ؽمٝم٣مد زم

ايمرئٝمس فمٌد ايمرؾمٝمد فمعم وىم٣من ضمٝمٛمٜم٣م وم٣مئدا  ,يمٙمٌالد  لد انمتٝم٣مل ايمرئٝمس ايمممفمزمٔم ,1969

وىم٣من ومد سمٌٛمك ٞمٓم٣مم ايمُمٝمقفمٝم٥م اظم٣مرىمًٝم٥م وصدر , 1991 ,يمٙمجٝمش وومد اَمتد ضم٘مٚمف إلم فم٣مم

ريرة َمع صم٣مرسمف إشمٝمقزمٝم٣م زمٕمٝم٥م ومرارات زمٖمرض إضمزاب ايمًٝم٣مؽمٝم٥م واظمٔم٣مرو٥م وومد طم٣مض ضمرزم٣م َم

ايمِمقَم٣ملم اظمحتؾ َمـ ومٌؾ إشمٝمقزمٝم٣م ويم٘مـ همُمؾ دم هذا آَمر زمٔمد  ,اوصم٣مديـ  ,٣مدة إومٙمٝمؿ اؽمتٔم

سمدطمؾ َمـ اظمٔمً٘مر آؾمؼماىمك اظمٛمحؾ زمٗمٝم٣مدة آحت٣مد ايمًقهمٝمٝمتك ىم٣من ؽمٝم٣مد زمرى ومد ارسم٘م٤م 

صدار ١من ٓ ي٣ٌملم زمل فمـ ايمِمقَم٣مل ىمام ىم٣مت مج٣مفمٝم٥م دم زمٔمض إوم٣ميمٝمؿ ايمتل سمريد آٞمٖمِم٣مازم٣مدإ

زمتٜمٚم٥م آٞمٗمالب فمٙمٝمف ومخ٥ًم  ٞم٣مئ٤م ايمرئٝمس ايمِمقَم٣مرمومرارات اإلفمدام ظمٔم٣مروٝمف هم٘م٣من ومد أفمدم 

ىم٣من ٞمْم٣مم ايمرئٝمس حمٚمد ؽمٝم٣مد زمرى ُي٘مؿ ايمِمقَم٣مل فمـ  ىم٣ٌمر اجلٛمرآت دم اجلٝمش ايمِمقَم٣مرمَمـ 

س حمٚمد وىمام ىم٣من ايمرئٝم يايمثقر لاحلزب ايمقؿمٛمل آؾمؼماىم ,ف وؽمامه ؿمريؼ ضمزب اؽمًف زمٛمٖمً

 وزفمٝمامً  شيمٙمجٝم اً ديمٙمدويم٥م ووم٣مئ ٣مً ؽمٝم٣مد زمرى يتًٙمؿ أىمثر َمـ َمٛمِم٤م دم ايمِمقَم٣مل ضمٝم٧م ىم٣من رئٝمً

يمٙمٚمح٘مٚم٥م ايمٔمٙمٝم٣م ورئٝم٣ًم يمٙمجٛم٥م إَمـ وايمدهم٣مع دم احلزب احل٣مىمؿ ىمام  ٣مً يمٙمحزب احل٣مىمؿ ورئٝمً

 -ىم٣من يمف ضمؼ اٞمتٗم٣مد أي ومرار يِمدر َمـ جم٣ميمس ايمدويم٥م اظمختٙمٖم٥م

وم٣مم زمف جمٚمقفم٥م  إشمر اٞمٗمالب فمً٘مري ومٌقم, 1991,زمرى فم٣مم  اهن٣مر ٞمْم٣مم ايمٙمقاء حمٚمد ؽمٝم٣مد

َمـ ىم٣ٌمر وم٣مدة اجلٝمش فمعم رأؽمٜمؿ ايمٙمقاء حمٚمد هم٣مرح فمٝمديد وزمٔمد هذا آٞمٗمالب ذه٤م ايمرئٝمس 

 -,1995 ,ؽمٝم٣مد زمرى إلم ٞمٝمجغمي٣م وسمقذم همٝمٜم٣م فم٣مم
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خرـٌسخثالدخادلغشةخاٌؼشثِ
خ0971-0101

 0101-0971رـٌسخاجلضائشخخ-أ

خ0ِإمتشخؿشاثٍظ

، سمٌٙمقر ايمٌماع زمكم ومْمٌكم أؽم٣مؽمٝمكم، 1962صمقان  27,َم٣مي27َم٠ممتر ؿمرازمٙمس دم 

واظمٛمْمٗم٥م اظمًتٗمٙم٥م يمٙمٔم٣مصٚم٥م وهمدرايمٝم٣مت همرٞم٣ًم ، احل٘مقَم٥م اظم٠مومت٥م وايمقٓيتكم ايمث٣مٞمٝم٥م وايمث٣ميمث٥م

وومٝم٣مدة إرىم٣من وزمـ زمٙم٥م وطمٝمي زمٝمْم٣مط وحمٚمدي ايمًٔمٝمد ، وسمقٞمس واظمٕمرب َمـ صمٜم٥م

أَم٣م ايمقٓي٥م ايمرازمٔم٥م هم٘م٣مٞم٦م راهمّم٥م ، ٥م َمـ صمٜم٥م شم٣مٞمٝم٥موايمقٓي٣مت إولم واخل٣مَم٥ًم وايم٣ًمدؽم

 -يمٙمتح٣ميمػ َمع أي َمـ ايمْمرهمكم

ن وىم٣من هٛم٣مك َمٗمؼمضم٣م، اظم٘مت٤م ايمًٝم٣مداؾمتد اخلالف زمكم ايمْمرهمكم ضمقل َم٣ًميم٥م سمُم٘مٝمؾ 

أفمٙمـ زمقوٝم٣مف وآي٦م امحد ، وزمٔمد آؿمالع فمعم َمّمٚمقن ايمٗم٣مئٚمتكم، وم٣مئٚم٥م ىمريؿ ووم٣مئٚم٥م زمـ زمٙم٥م

ىمام مل ، ومل سمٛمجح أي َمـ ايمٗم٣مئٚمتكم دم احلِمقل فمعم أنمٙمٌٝم٥م ايمثٙمثكم ،اٞمًح٣مهبام َمـ وم٣مئٚم٥م زمـ زمٙم٥م

سمٛمجح احل٘مقَم٥م اظم٠مومت٥م دم مجع شمٙمثل إصقات يمتجديد ايمثٗم٥م همٝمٜم٣م ومل يٛمجح طمِمقَمٜم٣م أيّم٣م دم 

 -واٞمتٜمك آصمتامع زمت٣ٌمدل ايمُمت٣مئؿ دون ايمتقصؾ إلم سمُم٘مٝمؾ اظم٘مت٤م ايمًٝم٣مد، ؽمح٤م ايمثٗم٥م َمٛمٜم٣م

خ0سوبْاعزّبعخصٌِسحخًػضيخلْبدحخاأل

ضميسمف  ,ٞمقاضمل ؽمْمٝمػ,زمزَمقرة 1962صمقان  24,25زمكم  صمرى آصمتامع دم ايمٖمؼمة َم٣م

ونم٣مزم٦م ، ايمقٓي٣مت ايمث٣مٞمٝم٥م وايمث٣ميمث٥م وايمرازمٔم٥م وَمٛمْمٗم٥م ايمٔم٣مصٚم٥م وهمدرايمٝمتل همرٞم٣ًم وسمقٞمس

، واٞمتٜمك آصمتامع زم٣ميمتٛمديد زم٣مٓٞمُمٗم٣موم٣مت داطمؾ احل٘مقَم٥م، ايمقٓي٣مت إولم واخل٣مَم٥ًم وايم٣ًمدؽم٥م

وسمُم٘مٝمؾ جلٛم٥م سمٛمًٝمؼ زمكم ايمقٓي٣مت إلفمداد ايمٗمقائؿ ، رئ دم ايمقٓي٣مت ايمثالثوزم١مفمالن ايمْمقا

 -اخل٣مص٥م زم٣مظمرؾمحكم يمٙمٚمجٙمس ايمقؿمٛمل ايمتٟمؽمٝمز

ودم ايمٝمقم ٞمٖمًف ، 1962صمقان  26رهمٔم٦م هذه ايمٛمٗم٣مط إلم احل٘مقَم٥م اظم٠مومت٥م دم سمقٞمس دم 

ىم٣من زمـ طمدة و، اٞمٔمٗمد اصمتامع يمٙمح٘مقَم٥م يمدراؽم٥م َمٗمررات َم٠ممتر زَمقرة وَم٣ًميم٥م ومٝم٣مدة إرىم٣من
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وهق َم٣م دهمع زمٌـ زمٙم٥م ، محد سم٠ميد فمزل ومٝم٣مدة إرىم٣منٝم٣مف وآي٦م أوإنمٙمٌٝم٥م زمام دم ذيمؽ زمقو

، وزمٔمد اؽمتُم٣مرة أفمّم٣مء احل٘مقَم٥م احل٣مرضيـ، وطمٝمي إلم آٞمًح٣مب َمـ آصمتامع نم٣موٌكم

إلم صمٝمش ايمتحرير أفمٙمـ همٝمف فمزل زمقَمديـ وَمٛمجقم  ٞمداءاً ، 1962صمقان  32دم ، وصمف زمـ طمدة

 -وهق ايمٗمرار ايمذي رهمّمف زمـ زمٙم٥م وومٝم٣مدة إرىم٣من، د وجتريدهؿ َمـ رسمٌٜمؿووم٣ميد امح

خ0أفغبسخاألصِخخًثذاّخخاٌزظبدَ

واختذ َمـ ، دطمؾ زمـ زمٙم٥م َمديٛم٥م سمٙمٚم٣ًمن زمؼمضمٝم٤م مج٣مهغمي ضم٣مر 1962صمقيٙمٝم٥م  11دم يقم 

وزمٛمٖمس احلرارة ىم٣مٞم٦م سمٝمزي وزو سمًتٗمٌؾ ىمريؿ ، ( َمٗمرا فم٣مَم٣م يمفVilla Rivaudهمٝمال ريٖمقد )

، وه٘مذا سمُم٘مٙم٦م مج٣مفم٥م سمٙمٚم٣ًمن وسمّمؿ زمـ زمٙم٥م وصمٝمش احلدود، وحمٚمد زمقوٝم٣مف زمٙمٗم٣مؽمؿ

ومج٣مفم٥م سمٝمزي وزو وسمّمؿ ىمريؿ وزمقوٝم٣مف وآي٦م امحد وزمـ طمدة دم زمٔمض إضمٝم٣من وايمقٓي٥م 

وزمٔمد همُمؾ وم٣مدة ايمقٓي٣مت دم اخلروج زمٚمقومػ َمقضمد َمـ اصمتامع ، ايمث٣ميمث٥م وَمٛمْمٗم٥م ايمٔم٣مصٚم٥م

صمقيٙمٝم٥م إلم اإلفمالن فمـ ومٝم٣مم  22ٙمٚم٣ًمن دم زم٣مدرت مج٣مفم٥م سم، 1962صمقيٙمٝم٥م  15إصٛم٣مم 

 -وزمـ فمٙم٥م وحمٚمدي ايمًٔمٝمد، ؽم٣مزمٗم٣م 25اظم٘مت٤م ايمًٝم٣مد اظمُم٘مؾ َمـ ايمًجٛم٣مء ايمـ

صمقيٙمٝم٥م ه٣ممج٦م ومقات ومٝم٣مدة إرىم٣من ايمقٓي٥م ايمث٣مٞمٝم٥م واضمتٙم٦م َمديٛم٥م ومًٛمْمٝمٛم٥م  25ودم يقم 

ٛم٣م ؾم٘مؾ وه، ؿمقزم٣مل واؽمٖمرت اظمقاصمٜم٣مت فمـ ؽمٗمقط ومتعم وصمرضمك وسمؿ إيمٗم٣مء ايمٗمٌض فمعم زمـ

( هبدف ايمتِمدي يمٗمٝم٣مدة C. L. D. R) "جلٛم٥م آسمِم٣مل وايمدهم٣مع فمـ ايمثقرة"زمقوٝم٣مف وىمريؿ 

ودم ايمٝمقم ايمت٣مرم اٞمٔمٗمد اصمتامع ضميسمف ومٝم٣مدسم٣م ايمقٓيتكم ايمث٣ميمث٥م ، إرىم٣من واظم٘مت٤م ايمًٝم٣مد

ىمن " دفم٣م اظمُم٣مرىمقن همٝمف ايمُمٔم٤م إلم، وايمرازمٔم٥م وزمقوٝم٣مف وىمريؿ واي٦م امحد وزمقصقف

 -"٣مسمقري٥مؾمقىم٥م ايمدي٘مت

ضمٝم٧م افمؼمهم٦م مج٣مفم٥م سمٝمزي وزو ، وومد ىم٣من ؾمٜمر اوت ضم٣مهمال زم٣مٞمتِم٣مرات اظم٘مت٤م ايمًٝم٣مد

ىمام أن احل٘مقَم٥م ، اوت زمكم ىمريؿ وزمقوٝم٣مف وحمٚمد طمٝمي 2-زم٣مظم٘مت٤م ايمًٝم٣مد زمٔمد اصمتامع

وصم٣مء سمٌميح زمـ ، اظم٠مومت٥م ىم٣مٞم٦م ومد اطمتٖم٦م هن٣مئٝم٣م َمـ ايم٣ًمضم٥م ايمًٝم٣مؽمٝم٥م زم٤ًٌم سمُمت٦م أفمّم٣مئٜم٣م

ضمٝم٧م أفمٙمـ زمـ طمدة فمـ سمٖمقيض ، تقج ٞمج٣مضم٣مت اظم٘مت٤م ايمًٝم٣مدأوت يمٝم 7-طمدة دم

 -صالضمٝم٣مت احل٘مقَم٥م اظم٠مومت٥م إلم اظم٘مت٤م ايمًٝم٣مد
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أَم٣م دم ايمقٓي٥م ايمرازمٔم٥م همٗمد وومٔم٦م َمقاصمٜم٣مت داَمٝم٥م زمكم مج٣مفم٣مت ي٣مؽمػ ؽمٔمدي اظم٠ميدة جلامفم٥م 

ٞم٣مضمٝم٥م أوت زمدأت ومقات ومٝم٣مدة إرىم٣من دم  29ودم يقم ، سمٙمٚم٣ًمن وزمكم مج٣مفم٣مت ايمقٓي٥م ايمرازمٔم٥م

ووومٔم٦م افمٛمػ اظمٔم٣مرك زمكم ومقات ايمقٓي٥م ايمرازمٔم٥م وومقات هٝمئ٥م ، وهران زم٣ميمتحرك ٞمحق ايمٔم٣مصٚم٥م

وؽمٝمدي ، دم ومٌم ايمٌخ٣مري، وؽمٙمٝمامن هقهمامن، ؾمٔم٣ٌمين، إرىم٣من ايمتل سمزفمٚمٜم٣م ايمٔمٗمداء ايمززمغمي

وحلًـ احلظ سمؿ آسمٖم٣مق ، ومتٝمؾ 1222ىم٣مٞم٦م ضمِمٝمٙمتٜم٣م أىمثر َمـ ، وأوٓد فمٌد ايمٗم٣مدر، فمٝمًك

ٌتٚمػم زمكم حمٛمد وحل٣مج وزمـ زمٙم٥م فمعم وومػ إؿمالق ايمٛم٣مر َمٗم٣مزمؾ طمروج ايمقٓي٥م ايمرازمٔم٥م َمـ ؽم 4-دم

دطمؾ ايمٔمٗمٝمد زمقَمديـ ، وزمٔمد مخ٥ًم أي٣مم، وسم٘مقيـ ومقة فمً٘مري٥م َمُمؼمىم٥م دم اظمديٛم٥م، ايمٔم٣مصٚم٥م

 -1962واٞمتٜم٦م زمذيمؽ أزَم٥م ص٣مئٖم٥م ، ؽمٌتٚمػم 22ايمٔم٣مصٚم٥م وأفمٙمـ فمـ إصمراء آٞمتخ٣مزم٣مت يقم 

زهؿ هقاري ٗمٙم٦م اجلزائر وسمقالم فمٙمٝمٜم٣م جمٚمقفم٥م َمـ ايمرؤؽم٣مء ىم٣من أزمرإَمر واؽمت شمؿ سمقايم٦م

وسمقايم٦م إضمداث ايمداطمٙمٝم٥م يمٝمٗمتؾ أضمد رؤؽم٣مئٜم٣م ازمـ ، ضمداث أطمرىشمؿ سمقايم٦م أ----- زمـ َمديـ

ويٛمتخ٤م فمٌد ايمٔمزيز  آٞمتخ٣مزم٣متشمؿ سمٙمٕمك ، زروال وجترى اٞمتخ٣مزم٣مت همٝمٜم٣م سمٖمقز هب٣م صمٌٜم٥م آٞمٗم٣مذ

 -يزال رئٝمًٜم٣م الم ايمقوم٦م احل٣مرض ئري٥م وَم٣مسمٖمٙمٝمٗم٥م رئٝم٣ًم يمٙمجٚمٜمقري٥م اجلزازمق

خ0101-خ0971خرـٌسخرٌٔظخ-ة
ومِمٖم٦م همرٞم٣ًم ومري٥م ؽم٣مومٝم٥م ؽمٝمدي يقؽمػ ايمتقٞمًٝم٥م زم٣ميمْم٣مئرات زمحج٥م سمٟميٝمد سمقٞمس  ,1

يمٙمثقرة اجلزائري٥م هم٣مضمتج٦م سمقٞمس وسمٟمزم ايمقوع زمٝمٛمٜمام مم٣م أدى إلم َمٜم٣ممج٥م ايمتقٞمًٝمكم يمٗم٣مفمدة 

 م 1963فمدة فم٣مم زمٛمزرت واوْمرت همرٞم٣ًم إلم آٞمًح٣مب َمـ ايمٗم٣م

يمٙمج٣مَمٔم٥م  زمٔمد سمقومٝمع َمٔم٣مهدة ىم٣مَم٤م ديٖمٝمد زمكم َمٌم وإهائٝمؾ أصٌح٦م سمقٞمس َمٗمراً  ,2

 -ضمٝم٧م أفمٝمد َمٗمر اجل٣مَمٔم٥م ايمٔمرزمٝم٥م إلم َمديٛم٥م ايمٗم٣مهرة- 1991واؽمتٚمر ذيمؽ ضمتك فم٣مم ، ايمٔمرزمٝم٥م

ٞمجح٦م ضم٘مقَم٥م اهل٣مدي ٞمقيرة دم ايمٛمٜمقض زم٣مٓومتِم٣مد زمٖمّمؾ مجٙم٥م َمـ اإلصمراءات ذات 

ايمدافمؿ يمٙمٚم٠مؽم٣ًمت اظمِمدرة يمتٌٙمغ ٞم٥ًٌم ايمٛمٚمق  1972مهٜم٣م وم٣مٞمقن أهمريؾ أ َمـ ايمْم٣مزمع ايمٙمٝمػمارم

 -1972٪ ؽمٛم٥م 12َم٣مٓ يٗمؾ فمـ 

ضمززمٝم٣م سم٘متٙم٦م ضمقل ايمقزير أمحد اظمًتغمي جمٚمقفم٥م ٞم٣مدت زمتحرير ايمٛمٓم٣مم ايمًٝم٣مد 

واؽمتْم٣مفم٦م زم٘م٤ًم إنمٙمٌٝم٥م أشمٛم٣مء َم٠ممتر احلزب آؾمؼماىمل ايمدؽمتقري إٓ أن زمقرومٝم٥ٌم رهمض 

دم صم٣مٞمٖمل - وومع همٝمف رهم٦م فمدد َمٛمٜمؿ همٝمام اؽمتٗم٣مل آطمرون 1974َم٠ممتر شم٣من فم٣مم  ٞمت٣مئجف وٞمٓمؿ
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ف فمعم وشمٝمٗم٥م إفمالن وضمدة سمقٞمس ويمٝمٌٝم٣م يم٘مـ هفم٣من ئهمجر زمقرومٝم٥ٌم َمٖم٣مصمٟمة َمدوي٥م زم١مَمّم٣م 1974

وومع سمٕمٝمغم ايمدؽمتقر يمتٚم٘مكم  1975ودم فم٣مم - سمراصمع فمٛمٜم٣م مم٣م أّدى إلم سمقسمر فمالومتف زم٣ميمٗمذادم َم٣م

 -صٌح ايمقزير إول هق طمٙمٝمٖمتف ايمدؽمتقريأَمدى احلٝم٣مة همٝمام زمقرومٝم٥ٌم َمـ ايمرئ٣مؽم٥م 

دم ايمٛمِمػ ايمث٣مين َمـ ايمًٌٔمٝمٛم٣مت ودم ـمؾ سمدهقر فمريض يمِمح٥م ايمزفمٝمؿ زمقرومٝم٥ٌم زمرز إو٣مهم٥م 

يمٙمٜم٣مدي ٞمقيرة وزير ايمدهم٣مع فمٌد اهلل همرضم٣مت وَمدير احلزب حمٚمد ايمِمّٝم٣مح ىمرصم٣مل احل٘مؿ 

حت٣مد ايمٔم٣مم ايمتقٞمز يمٙمُمٕمؾ ووؽمٝمٙم٥م إومقي٣مء دم َمٗم٣مزمؾ ؾمؼ وؿ احلٌٝم٤م فم٣مؾمقر أَمكم فم٣مم آ

، دم طمّمؿ هذا ايمتٛم٣مهمس ودم ـمؾ ـمٜمقر سمقسمرات اصمتامفمٝم٥م- زمقرومٝم٥ٌم وزمٔمض ايمقزراء اظمٗمرزمكم َمٛمٜم٣م

ؽمٖمر فمـ سمدطمؾ اجلٝمش وؽمٗمقط أشمر إفمالن إرضاب فم٣مم إ1978صم٣مٞمٖمل  26اٞمديمٔم٦م أضمداث 

 -فمممات ايمّمح٣مي٣م

سمقٞمس سمٛمٓمٝمؿ َم٠ممتر ايمٔم٣مذ  إو٣مهم٥م إلم اٞمتٗم٣مل َمٗمر اجل٣مَمٔم٥م ايمٔمرزمٝم٥م إلم 1979ؾمٜمد فم٣مم 

ّدى إلم سمدفمٝمؿ َمقومع ٞمقيرة دم ضمكم أومٝمؾ همرضم٣مت َمـ َمقاومٔمف ايمًٝم٣مؽمٝم٥م فمعم أيمٙمحزب ايمذي 

نمّم٤م زمقرومٝم٥ٌم أؽمٛم٣مده يمٙمٗمقات اظمًٙمح٥م َمٜمٚم٥م اإلذاف ايمتحّمغم اظم٣مدي يمٙمٚم٠ممتر مم٣ّم إطمٙمٖمٝم٥م 

 -اظمتٚمًؽ زمٚمٌدأ فمدم إذاك ايمٔمً٘مر دم ايمًٝم٣مؽم٥م

خ#0987-0981ػيذخثٌسلْجخخيفخاٌضّبْٔنبدخ$

 1984ايمقزير إول حمٚمد َمزارم َمع ايمرئٝمس زمقرومٝم٥ٌم دم صمقان 

صم٣مٞمٖمل  26زمدأت ايمٔمممي٥م فمعم ووم٣مئع سمنب ىمقَمقٞمدوس يٚمقيمف ايمٗمذادم إلم َمديٛم٥م ومٖمِم٥م دم 

ودم ايمُمٜمر اظمقارم سمٔمرض - دم حم٣مويم٥م هم٣مؾمٙم٥م يمزفمزفم٥م اؽمتٗمرار ايمٌالد دم ـمؾ مت٣مؽمؽ ايمٛمٓم٣مم 1982

ف فمعم ايمٔمٚمؾ يمٝمخٙمٖمف أوٓ زمِمٖم٥م وومتٝم٥م شمؿ زمِمٖم٥م هن٣مئٝم٥م وزير ايمؼمزمٝم٥م ومٔمدسمأٞمقيرة إلم صمٙمْم٥م دَم٣منمٝم٥م 

اٞمتخ٣مزم٣مت سمممئمٝم٥م سمٔمددي٥م إٓ  1981رهمع َمزارم ؾمٔم٣مر آٞمٖمت٣مح همٛمٓمٚم٦م دم ٞمقهمٚمػم - حمٚمد َمزارم

زمدأت زمقادر صٔمقزم٣مت  1982ازمتداًء َمـ - أن سمزويره٣م ضم٣مل دون دطمقل اظمٔم٣مرو٥م ايمػمظم٣من

شمؿ اظمحرووم٣مت  تسمٖم٣مع ومٝمٚم٥م ايمدوٓر وسمراصمع ؽمٔمر ايمٖمقؽمٖم٣ماومتِم٣مدي٥م سمٙمقح دم إهمؼ دم ـمؾ ار

زمحززمكم ورهمع احلٓمر  1983دم ضمكم ـمؾ اظمُمٜمد ايمًٝم٣مد َمراوضم٣م َم٘م٣مٞمف رنمؿ آفمؼماف فم٣مم 

فمـ احلزب ايمُمٝمقفمل فمعم فم٘مس ضمرىم٥م آجت٣مه اإلؽمالَمل ايمتل رهمض َمْمٙم٤م سمرطمٝمِمٜم٣م 

ع اوْمرازم٣مت اصمت٣مضم٦م أّدى ايمقوع آصمتامفمل إلم اٞمدٓ- 1981وؽمجـ وم٣مدهت٣م َمٛمذ صمقيٙمٝم٥م 
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طمذت إضمداث أزمٔم٣مد أزَم٥م أ- زمٔمد َمّم٣مفمٖم٥م احل٘مقَم٥م يمًٔمر اخلٌز 1984ايمٔم٣مصٚم٥م دم صم٣مٞمٖمل 

ضم٘مقَم٥م زمٔمد اهت٣مم َمزارم وزير ايمداطمٙمٝم٥م إدريس ومٝمٗم٥م زمتٔمْمٝمؾ فمٚمؾ ومقات إَمـ يمتٟمزيؿ ايمقوع 

 سمقاصٙم٦م َمت٣مفم٤م- يمٕم٣مي٣مت ؽمٝم٣مؽمٝم٥م همٝمام ٞمجح زمقرومٝم٥ٌم زمخْم٣مب َمٗمتّم٤م وَم٣مهر دم هتدئ٥م ايمُم٣مرع

َمع اٞمدٓع أزَم٥م صمديدة َمع آحت٣مد ايمٔم٣مم ايمتقٞمز يمٙمُمٕمؾ  1985ضم٘مقَم٥م َمزارم آصمتامفمٝم٥م فم٣مم 

وزمْمرد ايمٗمذادم ٔٓف ايمتقٞمًٝمكم َمـ يمٝمٌٝم٣م ىمام ؾمٜمد ؾمٜمر أىمتقزمر َمـ ٞمٖمس ايمٔم٣مم نم٣مرة صمقي٥م 

 1986دم فم٣مم - 1982إهائٝمٙمٝم٥م فمعم َمٗمر َمٛمٓمٚم٥م ايمتحرير ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥م اظمٗمٝمٚم٥م دم سمقٞمس َمٛمذ 

صمػمت أَم٥م آومتِم٣مدي٥م أوصمٜم٣م همٟمومٝمؾ َمزارم وفمقض زم٣مٓومتِم٣مدي رؾمٝمد صٖمر وزمٙمٕم٦م إز

ؾمٜمدت سمٙمؽ ايمٖمؼمة صٔمقد ٞمجؿ - ايمدويم٥م فمعم ايمٗمٝم٣مم زم١مصالح هٝم٘مقم وزمتخٖمٝمض ومٝمٚم٥م ايمديٛم٣مر

دم ووم٦م سمٕمغمت همٝمف اظمجٚمقفم٥م اظمحٝمْم٥م  1986زيـ ايمٔم٣مزمديـ زمـ فمقم وزير ايمداطمٙمٝم٥م َمٛمذ أهمريؾ 

ٔم٣مده ٓزمٛمف وزمٔمض َمًتُم٣مريف ايمٗمدَم٣مء وزي٣مدة سمٟمشمغم ازمٛم٥م أطمتف زمٌقرومٝم٥ٌم زمٔمد ؿمالومف َمـ زوصمتف وإزم

اؽمتْم٣مع زمـ فمقم زمًط يده فمعم إصمٜمزة إَمٛمٝم٥م يمٝمجد ٞمٖمًف دم - ؽمٔمٝمدة ؽم٣مد اظمٗمرزم٥م َمـ زمـ فمقم

 1987أىمتقزمر  2ودم ، َمقومع ايمرصمؾ ايمٗمقي دم ـمؾ سمِم٣مفمد ايمِمدام َمع ضمرىم٥م آجت٣مه اإلؽمالَمل

 1987ٞمقهمٚمػم  7ودم يمٝمٙم٥م - ف فمعم رأس ايمداطمٙمٝم٥مئع ازمٗم٣مفمكّم وزيرا أوٓ وأَمٝمٛم٣م فم٣مَم٣م يمٙمحزب َم

أفمٙمـ اوْمالفمف زم٣ميمرئ٣مؽم٥م اؽمتٛم٣مدا يمٔمدم ومدرة زمقرومٝم٥ٌم صحٝم٣م فمعم َم٣ٌمذة َمٜم٣مَمف واّدى ايمٗمًؿ دم 

 -ٞمٖمس ايمٝمقم يمتدطمؾ ايمٌالد َمٛمٔمرصم٣م صمديدا

م ومرر ايمػمظم٣من ايمتقٞمز إفمٖم٣مء ايمرئٝمس احلٌٝم٤م زمقرومٝم٥ٌم َمـ َمٛمِمٌف  1987ودم فم٣مم  ,3

 يمٙمجٚمٜمقري٥م ايمتقٞمًٝم٥م وسمؿ اٞمتخ٣مب زيـ ايمٔم٣مزمديـ زمـ فمقم رئٝم٣ًمً ، حٝم٥مٕؽم٣ٌمب ص

خ0ؽىُخصّٓخاٌؼبثذّٓخثٓخػٍِ

 #0989-0987اٌغنٌادخاألًىلخ$

ٞم٥م ايمرأي ايمٔم٣مم فمػم زمٝم٣من وفمد همٝمف زم١ميمٕم٣مء ايمرئ٣مؽم٥م َمدى احلٝم٣مة وزم١مرؽم٣مء ٟمؿمٚمؽمٔمك زمـ فمقم إلم 

ٝمكم وايمٛمٗم٣مزمٝمكم اظمٔمتٗمٙمكم دم همرج فمـ اإلؽمالَمأىمام أيمٕمك حم٘مٚم٥م أَمـ ايمدويم٥م و "سمٔمددي٥م ؽمٝم٣مؽمٝم٥م"

ضمكم ضم٣مهمظ فمعم ٞمٖمس ايمؼمىمٝم٥ٌم احل٘مقَمٝم٥م زم٣مؽمتثٛم٣مء احلٗم٣مئ٤م ايمتل ىم٣من يتقٓه٣م َمٛم٣مهمًقه ىمٚمحٚمد 

نمغم اؽمؿ احلزب  1988دم همٝمٖمري - صمػم فمعم آزمتٔم٣مد فمـ احلٝم٣مة ايمًٝم٣مؽمٝم٥مأايمِمّٝم٣مح ايمذي 

فمّدل ايمدؽمتقر  1988آؾمؼماىمل ايمدؽمتقري إلم ايمتجٚمع ايمدؽمتقري ايمديٚمٗمراؿمل ودم صمقيٙمٝم٥م 
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ٞمٓمٚم٦م اٞمتخ٣مزم٣مت رئ٣مؽمٝم٥م  1989دم أهمريؾ - دم اجت٣مة زي٣مدة صٙمقضمٝم٣مت رئٝمس اجلٚمٜمقري٥م

ؽم٣مرفم٦م همٝمٜم٣م فمدة ؾمخِمٝم٣مت َمٔم٣مرو٥م ىمراؾمد ايمٕمٛمقر وأمحد اظمًتغمي واظمٛمِمػ اظمرزوومل 

وإن صم٣مءت ٞمت٣مئ٨م آٞمتخ٣مزم٣مت ايمرئ٣مؽمٝم٥م َمٛمتٓمرة دم ـمؾ فمدم وصمقد - سمٟميٝمد سمرؾمح زمـ فمقم همٝمٜم٣م

٥م خمٝم٥ٌم َٔم٣مل اظمٔم٣مرو٥م ايمتل مل سمتحِمؾ ٝميمٌـ فمقم ىم٣مٞم٦م ٞمت٣مئ٨م آٞمتخ٣مزم٣مت ايمتممئمَمٛم٣مهمًكم همٝمٜم٣م 

فمعم أي َمٗمٔمد هم٣مٞمًح٤م اظمًتغمي َمـ احلٝم٣مة ايمٔم٣مَم٥م ونم٣مدر ايمٕمٛمقر ايمٌالد وزمدأت زمقادر اٞمٕمالق 

زمدى زمـ فمقم دم زمداي٥م ممً٘م٣م زمزَم٣مم ايمًٙمْم٥م هم٣مضمتؾ اظمقومع  دم ايمتًٔمٝمٛم٣متو- ؽمٝم٣مد سمػمز دم إهمؼ

كم يمف دم أهؿ َمٖم٣مصؾ ايمدويم٥م دم ضمكم صمّدد دون َمٛم٣مزع وفمكّم َمٗمرزم اظمُمٜمد ايمًٝم٣مدإول دم 

ؽمٚمح٦م ايمًٙمْم٥م زمت٘مقيـ ضمززمٝمكم - ضمزب ايمتجٚمع هٝم٣مىمٙمف زم١مدطم٣مل آٓف َمـ اظمٛمخرؿمكم اجلدد

صمديديـ َمٗمرزمكم َمٛمٜم٣م وأفمْم٦م ايمتٟمؾمغمة يمٙمتجٚمع آؾمؼماىمل ايمتٗمدَمل ورهمّمتٜم٣م حلرىم٥م ايمٛمٜمّم٥م 

يمٌث٦م أن دطمٙم٦م دم صدام صمديد َمع احل٘مؿ هم٣مهتٚم٦م  َمل( ايمتل َم٣م)آؽمؿ اجلديد يمالجت٣مه اإلؽمال

ه٣م وضمقىمؿ زمٔمض وم٣مدهت٣م أَم٣مم ؤزمٚمح٣مويم٥م ومٙم٤م ايمٛمٓم٣مم وزمٟمضمداث فمٛمػ َمتٖمروم٥م همٙمقضمؼ أفمّم٣م

رنمؿ سمٟميٝمد أنمٙم٤م إضمزاب إطمرى - ايمٗمّم٣مء ايمٔمً٘مري وهمّر ايمٌٔمض أطمر طم٣مرج ايمٌالد

ل ايمػمظم٣من إٓ رَمزي٣م َمـ طمالل يمٙمًٝم٣مؽم٣مت احل٘مقَمٝم٥م ـمٙم٦م ضمرىمتٜم٣م َمٗمٝمدة ومل يًٚمح هل٣م زمدطمق

همٝمام اٞمتخ٤م زمـ فمقم ذيمؽ ايمٔم٣مم دون َمٛم٣مهمس زمٛم٥ًٌم  1994إؽمٛم٣مده٣م زمٔمض اظمٗم٣مفمد ازمتداًء َمـ 

 -وم٣مرزم٦م اظم٣مئ٥م زم٣مظم٣مئ٥م

فمعم اظمًتقى آومتِم٣مدي اؽمتٖم٣مدت احل٘مقَم٥م َمـ إصالضم٣مت ايمثامٞمٝمٛم٣مت وَمـ َمقاؽمؿ همالضمٝم٥م 

عم اظمًتقى آصمتامفمل افمتٚمدت وفم، ٪ 5صمٝمدة يمتحٗمؼ ٞم٤ًم ٞمٚمق هم٣موم٦م دم زمٔمض إضمٝم٣من ال

ؽمٝم٣مؽم٣مت ضمذرة فمززهت٣م زمٌٔمض ايمػماَم٨م ىم٣ميمِمٛمدوق ايمقؿمٛمل يمٙمتّم٣مَمـ وايمًٝم٣مرة ايمُمٔمٌٝم٥م ايمذيـ 

اؽمتٜمدهم٦م َمـ طمالهل٣م حم٣مرزم٥م ايمٖمٗمر وسمٗمديؿ سمًٜمٝمالت يمٙمْمٌٗم٥م ايمقؽمْمك يمتقؽمٝمع رومٔم٥م َم٣ًمٞمدة 

يمٝمعم ايمْمرازمٙمز ايمتل دم ايمٛمِمػ ايمث٣مين َمـ ايمٔمممي٥م زمدأ يٓمٜمر ٞمٖمقذ يمزوصم٥م زمـ فمقم ايمث٣مٞمٝم٥م - ايمٛمٓم٣مم

أصٌح أطمقاهت٣م همجٟمة َمـ أصح٣مب إفمامل إو٣مهم٥م يمِمٜمره إول ؽمٙمٝمؿ ؾمٝمٌقب ايمذي زمرز 

ومدم زمـ فمقم ٞمٖمًف جمددا  1999فم٣مم - ىمرئٝمس يمٙمؼمصمل ووؽمٝمط دم فمدة صٖمٗم٣مت فمٚمقَمٝم٥م

افمتػمسمف  ٪ دم َم٣م99ورنمؿ وصمقد َمرؾمحكم آطمريـ هم٣مز َمرة أطمرى زمٛم٥ًٌم هم٣موم٦م ال، يمٙمرئ٣مؽمٝم٣مت

 -ة أن ايمٛمٓم٣مم يمٝمس يمف أي ٞمٝم٥م يمإلصالحاظمالضمٓمقن إؾم٣مر
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َمٓم٣مهرات ذات  2222ؾمٜمدت زمداي٥م إيمٖمٝم٥م زمٔمض ايمتٚمٙمٚمؾ دم ايمٌالد هم٣مٞمديمٔم٦م دم همٝمٖمري و

ؿم٣مزمع اصمتامفمل وطم٣مض ايمِمحٖمل سمقهمٝمؼ زمـ زمريؽ إرضازم٣م فمـ ايمْمٔم٣مم اضمتج٣مصم٣م فمعم نمٝم٣مب 

ٔم٣مرض ضمري٥م ايمتٔمٌغم نمْمتف فمدة وؽم٣مئؾ أصمٛمٌٝم٥م وأؽمس ضمزب اظم٠ممتر َمـ أصمؾ اجلٚمٜمقري٥م اظم

ن ايمٛمٓم٣مم أإٓ ، ـمٜمرت ضمرىم٥م ايمتجديد سمٕمٝمغمات دم َمقاومٖمٜم٣م اظم٣ًمٞمدة ضمتك أن يمٌـ فمقمأو

أوم٣مم اؽمتٖمت٣مًء إلضمداث  2222زم٣مؽمتثٛم٣مء زمٔمض ايمقفمقد ايمٛمٓمري٥م زمٗمل يتقطمك ٞمٖمس ايمًٝم٣مؽم٣مت ودم 

دم ايمًٛمقات - سمٔمديالت دؽمتقري٥م مت٘مـ ايمرئٝمس َمـ ضمِم٣مٞم٥م ومّم٣مئٝم٥م وَمـ إَم٘م٣مٞمٝم٥م متديد وٓيتف

زدادت جت٣موزات أصٜم٣مر زمـ فمقم أَمث٣مل زمٙمحًـ ايمْمرازمٙمز وَمروان اظمػموك وفمامد ايمالضمٗم٥م ا

صٌحقا يًٝمْمرون فمعم ومْم٣مفم٣مت ؾم٣مؽمٔم٥م َمـ آومتِم٣مد دم أايمْمرازمٙمز وصخر اظم٣مؿمري ايمذيـ 

ضمكم اصٌح٦م ايمٗمرارات اهل٣مَم٥م سمٟمطمذ طم٣مرج احل٘مقَم٥م َمـ ومٌؾ احلٙمٗم٥م اظمّمٝمٗم٥م يمٙمرئ٣مؽم٥م َمـ فم٣مئٙم٥م 

ٞمٚمقذج ايمتٛمٚمقي حمدوديتف همرنمؿ اظمٓم٣مهر آؽمتٜمالىمٝم٥م ايمتل إـمٜمر أ دم آشمٛم٣مء- وَمًتُم٣مريـ

ثامرات حمدودة وزاد ايمٖم٣ًمد اظم٣مرم ايمذي ىم٣من ؾمٌف َمٔمدوم تارسمٖمٔم٦م ايمٌْم٣ميم٥م وزمٗمٝم٦م آؽم، اٞمتممت

أىمتقزمر ايمتل ؿم٣ميم٦ٌم زم١مصالضم٣مت صمذري٥م  18ؾم٘مٙم٦م اظمٔم٣مرو٥م هٝمئ٥م  2225دم - دم فمٜمد زمقرومٝم٥ٌم

 وٓي٥م ومٖمِم٥م اضمتج٣مصم٣مت نمغم َمًٌقوم٥م داَم٦م فمدة فمرف احلقض اظمٛمجٚمل دم 2228يمٙمٛمٓم٣مم ودم 

 2212سمٙمٌدت ايمٕمٝمقم همقق ايمٌالد فم٣مم - أؾمٜمر فمعم طمٙمٖمٝم٥م اصمتامفمٝم٥م

خرـٌسخادلغشةخ$ِشاوش#خ-ط

خ0َخ0956اعزماليخادلغشةخآراسخػبَخ

سمٟمؽمس دم اظمٕمرب أشمٛم٣مء احلرب ايمٔم٣مظمٝم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م ضمزب آؽمتٗمالل ايمذي ومدم فمدة َمْم٣ميم٤م  ,1

وسمقشمٝمؼ ، وايمٔمٚمؾ فمعم وضمدة اظمٕمرب ايمٔمريب، ٥م ايمٖمرٞمًٝم٥م فمـ اظمٕمربَمـ أمهٜم٣م إيمٕم٣مء احلامي

وأيد ايمًٙمْم٣من حمٚمد زمـ يقؽمػ هذه اظمْم٣ميم٤م همٟموفمزت - ايمروازمط َمع إومْم٣مر ايمٔمرزمٝم٥م اظمًتٗمٙم٥م

همرٞم٣ًم إلم زمٔمض فمٚمالئٜم٣م زم٣ميمتٚمرد فمٙمٝمف شمؿ ؿمٙم٦ٌم َمٛمف ايمتٛم٣مزل فمـ ايمٔمرش وٞمٖمتف إلم صمزيرة 

إٓ أن ايمُمٔم٤م ، يمف اؽمٚمف حمٚمد زمـ فمرهم٥م يمٝم٘مقن زمديالً  داً صمدي َمٛمف ؽمٙمْم٣مٞم٣مً  َمدنمُمٗمر وفمٝمٛم٦م زمدًٓ 

 -رهمض ومٌقل ايمًٙمْم٣من اجلديد وٞم٣موؾ َمـ أصمؾ إفم٣مدة ايمًٙمْم٣من حمٚمد زمـ يقؽمػ إلم فمرؾمف

مم٣م أصمػم ، وم٣مَم٦م زم٣مظمٕمرب شمقرة َمًٙمح٥م ٞمًٗم٦م فمٚمٙمٝم٣مهت٣م ايمٔمً٘مري٥م َمع ايمثقرة اجلزائري٥م ,2

إلم فمرؾمف وايمتٖم٣موض َمٔمف ضمقل  (سايمذي يمٗم٤م زمٚمحٚمد اخل٣مَم)همرٞم٣ًم فمعم إفم٣مدة حمٚمد زمـ يقؽمػ 
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م واٞمًح٦ٌم إؽم٣ٌمٞمٝم٣م َمـ َمٔمٓمؿ َمٛمْمٗم٥م  1956وافمؼمهم٦م همرٞم٣ًم زم٣مؽمتٗمالل اظمٕمرب فم٣مم - آؽمتٗمالل

ايمريػ واحتدت أصمزاء اظمٕمرب دم دويم٥م واضمدة واٞمّمٚم٦م زمٔمد ذيمؽ إلم هٝمئ٥م إَمؿ اظمتحدة وصم٣مَمٔم٥م 

٘مؿ ازمٛمف احلًـ ايمث٣مين ايمذي سمقدم اظمٙمؽ حمٚمد اخل٣مَمس وسمقلم احل 1961ودم فم٣مم ، ايمدول ايمٔمرزمٝم٥م

 -وزمٔمد وهم٣مسمف اؽمتٙمؿ احل٘مؿ ازمٛمف حمٚمد ايم٣ًمدس، أؽمٜمؿ دم ضمرب سممميـ ايمتحريري٥م

مت٦م  1962دم دصمٛمػم ، 1961َم٣مرس  3سمرزمع احلًـ ايمث٣مين فمعم ايمٔمرش ىمٚمٙمؽ يمٙمٚمٕمرب دم 

 1969دم فم٣مم ، اظمِم٣مدوم٥م زمقاؽمْم٥م آؽمتٖمت٣مء فمعم أول دؽمتقر جئمؾ َمـ اظمٕمرب َمٙم٘مٝم٥م دؽمتقري٥م

أيمػ َمتْمقع  352اٞمْمٙمٗم٦م اظمًغمة اخلياء زمـ 1975ٞمقٞمػم  6دم - ؽمؼمصم٣مع ؽمٝمدي إهمٛملسمؿ ا

سمؿ  1975ٞمقٞمػم  14دم - وَمتْمقفم٥م فمػموا احلدود آؽمتٔمامري٥م ودطمٙمقا ايمِمحراء اظمٕمرزمٝم٥م

 23دم ، ايمتقومٝمع فمعم َمٔم٣مهدة َمدريد ايمتل سمؿ زمٚمقصمٌٜم٣م اؽمؼمصم٣مع اظمٕمرب يمألوم٣ميمٝمؿ ايمِمحراوي٥م

ايمث٣مين فمعم ايمٔم٣مهؾ اإلؽم٣ٌمين طمقان ىم٣مريمقس إول إٞمُم٣مء طمٙمٝم٥م يمٙمٛمٓمر اومؼمح احلًـ  1987يٛم٣مير 

صمزيرة زم٣مديس وصمزيرة ٞم٘مقر وَمٙمقي٥م( ايمتل ٓ : دم ومّمٝم٥م ؽمٌت٥م وَمٙمٝمٙمٝم٥م واجلزر اجلٔمٖمري٥م )صمزر

سمؿ ايمتقومٝمع زمٚمراىمش فمعم اظمٔم٣مهدة  1989همػماير  17دم - زايم٦م حت٦م آضمتالل اإلؽم٣ٌمين

 -ايمتٟمؽمٝمًٝم٥م ٓحت٣مد اظمٕمرب ايمٔمريب

 سمرأس احلًـ ايمث٣مين جلٛم٥م ايمٗمدس َمٛمذ اٞمٔمٗم٣مد اظم٠ممتر ايمٔم٣مذ يمقزراء طم٣مرصمٝم٥م دول َمٛمٓمٚم٥م ىمام

م إلم ضمكم وهم٣مسمف دم فم٣مم 1979َم٣مرس ، هـ 1399اظم٠ممتر اإلؽمالَمل زمٖم٣مس دم مج٣مدى أطمرة 

سمرأس اظمٙمؽ ، م 1992ودم فم٣مم - وسمؿ اطمتٝم٣مر اظمٙمؽ حمٚمد ايم٣ًمدس رئٝم٣ًم يمٙمجٛم٥م، م1999

ىمام ؾم٣مرك دم ومٚم٥م ، ٛمٓمٚم٥م اظم٠ممتر اإلؽمالَمل ايمتل فمٗمدت زم٣ميمدار ايمٌٝمّم٣مءاحلًـ اصمتامفم٣مت ومٚم٥م َم

سمقدم اظمٙمؽ احلًـ ايمث٣مين زمٔمد ، م1999يقيمٝمقز  23ودم - )ص٣مٞمٔمل ايمًالم( زمممم ايمُمٝمخ زمٚمٌم

وزمذل صمٜمقدًا ىمٌغمة َمـ أصمؾ ، أن فمٚمؾ فمعم سمقضمٝمد اظمٕمرب ودفمؿ اؽمتٗمالل مجٝمع أراوٝمف

ودم ايمٝمقم ٞمٖمًف سمٙمٗمك اظمٙمؽ حمٚمد زمـ احلًـ - اإلهمريٗمٝم٥مسمُمجٝمع اظم٣ٌمدرات اإلؽمالَمٝم٥م وايمٔمرزمٝم٥م و

 -ايمٌٝمٔم٥م دم وم٣مفم٥م ايمٔمرش زم٣ميمٗمٌم اظمٙم٘مل زم٣ميمرزم٣مط

 -0101ئىلخخ0971خاٌظؾشاءخاٌغشثْخ-ط

سمٗمع ايمِمحراء ايمٕمرزمٝم٥م نمريب صحراء اظمٕمرب ايمٔمريب ايم٘مٌغم وهل سمتٟميمػ َمـ ايم٣ًمومٝم٥م احلٚمراء 

وزمٔمد اٞمتٜم٣مء احلرب ايمٔم٣مظمٝم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م ، ٣موومد ىم٣مٞم٦م هذه ايمِمحراء سم٣مزمٔم٥م إلؽم٣ٌمٞمٝم- ووادي ايمذه٤م
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ؿم٣ميم٤م ؽم٘م٣مهن٣م زمخروج اإلؽم٣ٌمن َمـ زمالدهؿ وٞمت٨م فمـ ذيمؽ رهمع ايمٗمّمٝم٥م إلم هٝمئ٥م إَمؿ اظمتحدة 

ايمتل ومررت إصمراء اؽمتٖمت٣مء يمً٘م٣من ايمِمحراء يٚمٛمحٜمؿ ضمؼ سمٗمرير اظمِمغم وواهمٗم٦م إؽم٣ٌمٞمٝم٣م فمعم 

 -آٞمًح٣مب َمٛمٜم٣م

 1976همػماير . ؾم٣ٌمط  26ٛمْمٗم٥م دم سم٣مريخ صمالء اإلؽم٣ٌمن َمـ اظم 1975ضمتك  1883َمـ 

ضمٝم٧م سمؿ أصمالء آطمر صمٛمدي إؽم٣ٌمين وأفمٙمٛم٦م ايمٌقيمٝم٣ًمريق صٌٝمح٥م ايمٝمقم اظمقارم َمـ صم٣مٞم٤م واضمد 

 اجلٚمٜمقري٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمِمحراوي٥م ايمديٚمٗمراؿمٝم٥م

خ0ٔضاعخاٌظؾشاءخاٌغشثْخ

اظمٛمْمٗم٥م ايمممومٝم٥م يمإلومٙمٝمؿ هل َمٛمْمٗم٥م فم٣مزيم٥م ضم٤ًم اظمٕمرب وسمٔمتػمه٣م ، اجلدار ايمرَمقم

اؿمٝم٥م اظمٔمٙمٛم٥م َمـ صم٣مٞم٤م فمٙمؿ اجلٚمٜمقري٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمِمحراوي٥م ايمديٚمٗمر- ريق أراض حمررةايمٌقيمٝم٣ًم

 فمؼماف دورم حمدوداواضمد وذات 

افمؼمهم٦م زم٣مجلٚمٜمقري٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمِمحراوي٥م ايمديٚمٗمراؿمٝم٥م اجلديدة ايمٔمديد َمـ ايمدول دم ايمٔم٣ممل 

زم٤ًٌم ، 29دويم٥م دم ايمٌداي٥م يمٝمتٗمٙمص فمدده٣م ضم٣ميمٝم٣م إلم  75طمِمقص٣م دول أهمريٗمٝم٣م زمٙمغ ايمٔمدد 

دول و، وسمدفمؿ ايمٔمديد َمـ اظمٛمٓمامت اإلومٙمٝمٚمٝم٥م- ؽمح٤م ايمٔمديد َمـ ايمدول افمؼماهمٜم٣م زم٣مجلٚمٜمقري٥م

، ايمٔم٣ممل ىمٖمرٞم٣ًم وايمقٓي٣مت اظمتحدة إَمري٘مٝم٥م وإؽم٣ٌمٞمٝم٣م وصم٣مَمٔم٥م ايمدول ايمٔمرزمٝم٥م زم٣مؽمتثٛم٣مء اجلزائر

يمتل اومؼمضمٜم٣م وايمٔمديد َمـ دول إهمريٗمٝم٣م وايمٔم٣ممل ؽمٝم٣مدة اظمٕمرب فمعم ايمِمحراء ايمٕمرزمٝم٥م واظم٣ٌمدرة ا

زمٝمٛمام سم٠ميد فمدة دول ايمٌقيمٝم٣ًمريق ايمتل سمْم٣ميم٤م زمتٗمرير اظمِمغم وَمـ ، حلؾ ايمٛمزاع )احل٘مؿ ايمذايت(

همٛمزويال فمرو٦م ايمٌقيمٝم٣ًمريق فمعم اظمٕمرب اسمٖم٣مومٝم٥م و صمٛمقب أهمريٗمٝم٣مو أهؿ هذه ايمدول اجلزائر

ٝم٣مم يمٙمرانمٌكم دم ذيمؽ دم ضم٣مل ايمٗم "اجلٛمًٝم٥م"يمالؽمتٕمالل اظمُمؼمك يمثروات اإلومٙمٝمؿ وإفمْم٣مء 

إلم صم٣مٞم٤م ومٌقهل٣م دم ووم٦م ؽم٣مزمؼ زمتٗمًٝمؿ اإلومٙمٝمؿ ىمحؾ ؽمٝم٣مد  -،زم٣مٓؽمتٖمت٣مء وحتٗمٝمؼ آؽمتٗمالل

 -يمٙمٛمزاع ايمٗم٣مئؿ فمعم أن ي٘مقن يمٙمٚمٕمرب ايمثٙمث٣من ويمٙمٌقيمٝم٣ًمريق ايمثٙم٧م

٪ 25ئمٝمش - 2225ضم٤ًم إضمِم٣مئٝم٣مت  3833222يِمؾ فمدد ؽم٘م٣من ايمِمحراء ايمٕمرزمٝم٥م إلم 

ؽم٘م٣من اإلومٙمٝمؿ َمـ أصقل  ايمالصمئكم زمتٛمدوفَمـ ؽم٘م٣من اظمٛمْمٗم٥م طم٣مرج ايمِمحراء دم خمٝمامت 

ايمٙمٜمج٥م ايمٔمرزمٝم٥م اظمتداويم٥م دم اإلومٙمٝمؿ هل ايمٙمٜمج٥م احل٣ًمٞمٝم٥م ويٕمٙم٤م دم اظمٛمْمٗم٥م ، فمرزمٝم٥م أَم٣مزيٕمٝم٥م

 -اإلؽمالم فمعم َمذه٤م اإلَم٣مم َم٣ميمؽ
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حت٦م نمْم٣مء  1991ضم٣مويم٦م َمٛمٓمٚم٥م إَمؿ اظمتحدة سمٛمٓمٝمؿ اؽمتٖمت٣مء يمتٗمرير اظمِمغم َمٛمذ 

: ويم٘مـ اخلالف زمكم دم ايمِمحراء ايمٕمرزمٝم٥م )اظمٝمٛمقرؽمق( ؽمتٖمت٣مءزمٔمث٥م إَمؿ اظمتحدة يمتٛمٓمٝمؿ آ

اظمٕمرب وصمٌٜم٥م ايمٌقيمٝم٣ًمريق ضمقل ىمٝمٖمٝم٥م سمْمٌٝمؼ آؽمتٖمت٣مء وَمـ ُيؼ يمف ايمتِمقي٦م )حتديد 

ىمام وصمٜم٦م اهت٣مَم٣مت َمت٣ٌمديم٥م زمتقؿمكم إهمراد دم ، اهلقي٥م( أدى إلم سمٟمطمغم آؽمتٖمت٣مء ؿمقيال

أدت هذه اظمُم٣مىمؾ إلم افمت٣ٌمر ، تِمقي٦مَمٛمْمٗم٥م ايمِمحراء وخمٝمامت سمٛمدوف يمٙمتٟمشمغم فمعم ايم

اظمٕمرب طمٝم٣مر آؽمتٖمت٣مء صٔم٤م ايمتْمٌٝمؼ واومؼمح احل٘مؿ ايمذايت ىمحؾ وؽمط ووم٣مزمؾ يمٙمتْمٌٝمؼ 

زمٔمض ايمدول همٝمام رهمّمتف أطمرى َمٛم٣مدي٥م زم١مفمْم٣مء َمـ حلؾ ايمٛمزاع وٓومك اؽمتح٣ًمٞم٣م 

زمٝمٛمام سمرصمح صمٌٜم٥م - ايمِمحراويكم احلؼ دم سمٗمرير َمِمغمهؿ ىمام هق َمتٔم٣مرف فمٙمٝمف دويمٝم٣م

قيمٝم٣ًمريق أن فمرومٙم٥م آؽمتٖمت٣مء زم٤ًٌم فمدم صمدي٥م اظمٕمرب وذيمؽ َمـ طمالل حم٣مويم٥م اظمٕمرب ايمٌ

ٙمقائح آؽمتٖمت٣مء زم٣مإلو٣مهم٥م إلم حم٣مويم٥م يمإدراج وم٣ٌمئؾ نمغم َمٔمٛمٝم٥م زم٣ميمٛمزاع جم٣مورة يمٙمِمحراء دم ا

فمت٣ٌمر هذه ٣مٙمقائح مم٣م أدى رهمض ايمٌقيمٝم٣ًمريق زمايمرضم٣مَمٛم٥م إلم ايمو إدراج َم٣م يًٚمك ايمنانمٛم٥م

َمـ ؽم٣مىمٛم٥م ايمِمحراء ايمٕمرزمٝم٥م زمٝمٛمام سمرضم٤م اجلٌٜم٥م زم١مدراج ايمٗم٣ٌمئؾ ايمتل سمؿ ايمٗم٣ٌمئؾ يمٝم٦ًم 

يتٜمؿ اظمٕمرب - َمـ ومٌؾ آضمتالل اإلؽم٣ٌمين همٗمط دم يمقائح آؽمتٖمت٣مء 1975إضمِم٣مئٜم٣م ومٌؾ 

صمٌٜم٥م ايمٌقيمٝم٣ًمريق زم٣مؽمتٕمالل ايمالصمئكم دويمٝم٣م يمالؽمتٖم٣مدة َمـ اظم٣ًمفمدات )يًتٛمد دم ذيمؽ فمعم 

َمقال واظم٣ًمفمدات اظمخِمِم٥م يمالصمئكم َمـ ؿمرف ومٝم٣مديكم َم٣م ئمتػمه همّم٣مئح هم٣ًمد وهوم٥م إ

ىمام سمٌمح ايمٌقيمٝم٣ًمريق أن - دم ايمٌقيمٝم٣ًمريق ضمٝم٧م يْم٣ميم٤م زم٣ميمًامح هلؿ زم٣ميمٔمقدة يمٙمٚمٕمرب

يٗمقم اظمٕمرب زم١مفمالن همؼمات يمٙمٔمٖمق ضمٝم٧م يًٚمح يم٘مؾ - زمٗم٣مء ايمالصمئكم هق زمٚمحض إرادهتؿ

رصمقع زمٔمض ايمٗمٝم٣مديكم  ي٠مدي ذيمؽ إلم، َمـ ؾم٣مرك أو ؽم٣مهؿ دم صمٌٜم٥م ايمٌقيمٝم٣ًمريق زم٣ميمٔمقدة

 -دم اجلٌٜم٥م إلم اظمٕمرب

ضمٝم٧م ؽمٔم٦م ، يرى ايمٌٔمض أن ايمٛمزاع اَمتداد حلرب ايمرَم٣مل احلدودي٥م زمكم اظمٕمرب واجلزائر

وهذا ، هذه إطمغمة إلم طمٙمؼ َمُم٘مؾ دم ايمِمحراء ايمٕمرزمٝم٥م وضمرىم٣مت اٞمٖمِم٣ميمٝم٥م إلؤم٣مف اظمٕمرب

دم - ئر يمٙمجٌٜم٥م َمٛمذ سمٟمؽمٝمًٜم٣مَم٣م ي٠مىمده ايمدفمؿ اظم٣مدي وايمٔمً٘مري اهل٣مم صمدا ايمذي سمٗمدَمف اجلزا

ضمكم يٌٗمك ايمرأي ايمرؽمٚمل اجلزائري َمقضمدا ضمقل رضورة سمْمٌٝمؼ ومرارات إَمؿ اظمتحدة ضمقل 

 -ايمٗمّمٝم٥م
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خ0101خئىلخ0971ٌْجْبخخ-د

خ0َخ0969صٌسحخأٌٍّيخػبَخ

م وم٣مم اجلٝمش ايمٙمٝمٌل زمٗمٝم٣مدة ايمٔمٗمٝمد َمٔمٚمر ايمٗمذادم زمثقرة  1969دم إول َمـ أيٙمقل فم٣مم 

ل وأفمٙمٛم٦م ايمٛمٓم٣مم اجلٚمٜمقري وؽمٚمٝم٦م اجلامهغمي٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمٙمٝمٌٝم٥م ايمُمٔمٌٝم٥م أؿم٣مضم٦م زم٣ميمٛمٓم٣مم اظمٙم٘م

 -آؾمؼماىمٝم٥م ايمٔمٓمٚمك

 :وَمـ أهؿ أفمامل هذه ايمثقرة

 -سمِمٖمٝم٥م ايمٗمقافمد إصمٛمٌٝم٥م اظمقصمقدة دم يمٝمٌٝم٣م ,1

 -سمٟمَمٝمؿ ذىم٣مت ايمٌؼمول ,2

 -يم٣ًمضمٙمٝم٥مإٞمج٣مز َممموع ايمٛمٜمر ايمٔمٓمٝمؿ ايمذي ٞمٗمؾ اظمٝم٣مه اجلقهمٝم٥م َمـ ايمِمحراء إلم اظمٛم٣مؿمؼ ا ,3

زمٗمٝم٣مدة َمٔمٚمر ايمٗمذادم سمْمٝمح زم٣مظمٙمؽ إدريس وسمُم٘مؾ ش ايمّم٣ٌمط إضمرار»ضمرىم٥م : 1969* 

 -جمٙمس ومٝم٣مدة ايمثقرة

 -سمٟمَمٝمؿ اظمِم٣مرف وايمممىم٣مت ايمٛمٖمْمٝم٥م: 1971 , 1972* 

ودم إشمٛم٣مء سمتدطمؾ ايمٗمقات ، 1994يمٝمٌٝم٣م حتتؾ ذيط أوزو دم ؾمامل سمُم٣مد ضمتك : 1973* 

 -يايمٙمٝمٌٝم٥م َمرارا دم ايمٛمزاع ايمتُم٣مد

ايم٘مت٣مب »م أؿمروضم٣مسمف ايمًٝم٣مؽمٝم٥م دم 1976ايمٔمٗمٝمد ايمٗمذادم ايمذي فمرض ؽمٛم٥م : 1977* 

 ش-اجلامهغمي٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمٙمٝمٌٝم٥م ايمُمٔمٌٝم٥م آؾمؼماىمٝم٥م ايمٔمٓمٚمك»ئمٙمـ ومٝم٣مم ش إطمي

ومتٝمال(  44دم أزمريؾ نم٣مرة أَمري٘مٝم٥م سمًتٜمدف َمٛم٣مزل ايمٗمذادم دم ؿمرازمٙمس وزمٛمٕم٣مزي ): 1986* 

فمالوم٣مهت٣م آومتِم٣مدي٥م  1986وومد ومْمٔم٦م واؾمٛمْمـ دم يٛم٣مير - ايمٕمرزمٝم٥م اٞمتٗم٣مَم٣م ٓفمتداء وومع دم زمريمكم

 -َمتٜمؿ زم٣ميمتقرط دم افمتداءي روَم٣م وهمٝمٝمٛم٣مش ىمٚمْم٣مرد»َمع يمٝمٌٝم٣م وومررت َمٔم٣مَمٙم٥م َمٔمٚمر ايمٗمذادم 

إَمؿ اظمتحدة سمٖمرض ضمٓمرا صمقي٣م وفمً٘مري٣م فمعم يمٝمٌٝم٣م شمؿ فمٗمقزم٣مت : 1993 , 1992* 

فمعم ؿم٣مئرة زمقيٛمغ ، د أن ٞم٤ًم إيمٝمٜم٣م افمتداءيـفمزل اظمجتٚمع ايمدورم يمٝمٌٝم٣م طمِمقص٣م زمٔم- اومتِم٣مدي٥م

ومتٝمال( وؿم٣مئرة  272) 1988إَمري٘مٝم٥م همقق يمقىمريب )اؽم٘متٙمٛمدا( دم ديًٚمػم ش زم٣مٞم٣مم»يمممىم٥م 

 -(1989ومتٝمال دم ؽمٌتٚمػم  172همقق ايمٛمٝمجر )ش يقسم٣م»همرٞمًٝم٥م يمممىم٥م 



61 

يمٝمٌٝم٣م  ٓ ؽمٝمام إَمري٘مٝم٥م سمًتٟمٞمػ ٞمُم٣مؿم٣مهت٣م اظمٛمٗمْمٔم٥م دم، فمدة ذىم٣مت ٞمٖمْمٝم٥م ىمٌغمة: 2225* 

 -1986 َمٛمذ

خ0خ101ئىلخ0971ِنزخـٌسخٌِسّزبْٔبرخ-وى
إفمالن اجلٚمٜمقري٥م اإلؽمالَمٝم٥م اظمقريت٣مٞمٝم٥م وإٞمُم٣مء اجلٝمش اظمقريت٣مين واطمتٝم٣مر اظمخت٣مر ويمد سمؿ 

 -داداه رئٝم٣ًًم يمٙمقزراء

إفمالن آؽمتٗمالل فمـ همرٞم٣ًم وأصٌح اظمخت٣مر ويمد داداه أول رئٝمس : 1962ٞمقهمٚمػم  28

 -مجٜمقري٥م ظمقريت٣مٞمٝم٣م

همؼمة ايمرئٝمس اظمخت٣مر ويمد داداه رئٝم٣ًم يمٙمجٚمٜمقري٥م ايمتك وومٔم٦م دم هن٣ميتٜم٣م  1978 , 1962

 ضمرب ايمِمحراء

 -اٞمًح٣مب َمقريت٣مٞمٝم٣م َمـ ايمِمحراء ايمٕمرزمٝم٥م: 1979

ٝم٧م سمت٣ميم٦م فمرهم٦م ايمٌالد همؼمة َمـ فمدم آؽمتٗمرار ايمًٝم٣مد ضم: 1984 , 1978

 -آٞمٗمالزم٣مت

وهق رئٝمس أرىم٣من اجلٝمش فمعم  اؽمتقلم ايمٔمٗمٝمد َمٔم٣موي٥م ويمد ؽمٝمدي أمحد ايمْم٣ميع: 1984

 -1997شمؿ إفم٣مدة اٞمتخ٣مزمف ؽمٛم٥م  1992ايمًٙمْم٥م وسمؿ اٞمتخ٣مزمف رئٝم٣ًًم ظمقريت٣مٞمٝم٣م ؽمٛم٥م 

 -سمقسمر ايمٔمالوم٣مت َمع ايمًٛمٕم٣مل وؿمرد ىمؾ َمـ ايمٌٙمديـ جل٣ميمٝم٥م ايمٌٙمد أطمر: 1989

 -ووع دؽمتقر صمديد ٞمص فمعم ٞمٓم٣مم ايمتٔمددي٥م احلززمٝم٥م: 1991

 ايمْم٣ميع ُأؿمٝمح زمٛمٓم٣مم ايمرئٝمس ويمد: 2225أنمًْمس  3

ٞمٖمذ وم٣مدة إصمٜمزة ايمٔمً٘مري٥م ايمرئٝمًٝم٥م دم َمقريت٣مٞمٝم٣م زمٗمٝم٣مد اجلٛمرال حمٚمد : 2228أنمًْمس  6

ويمد فمٌد ايمٔمزيز وم٣مئد ىمتٝم٥ٌم احلرس ايمرئ٣مد وَمدير ايمديقان ايمٔمً٘مري يمرئٝمس اجلٚمٜمقري٥م اٞمٗمالزم٣ًم 

 فمً٘مري٣مً فمعم ايمرئٝمس اظمدين اظمٛمتخ٤م ؽمٝمدي حمٚمد ويمد ايمُمٝمخ فمٌد اهلل

ٔمديالت ايمدؽمتقري٥م اظمٗمؼمضم٥م ايمتل واهمؼ فمٙمٝمٜم٣م جمٙمس ايمٛمقاب ومل =ايمت2217يقيمٝمق  22

يقاهمؼ فمٙمٝمٜم٣م زمٔمض أفمّم٣مء جمٙمس ايمُمٝمقخ مم٣م أدى إلم اؽمتٖمت٣مء ؾمٔمٌل ىمٌغم ايمذي اٞمْمٙمٗم٦م محٙمتف 

 وَمـ أهؿ ايمتٔمديالت سمٕمٝمغم ايمٔمٙمؿ اظمقريت٣مين 2217أنمًْمس  5إلم  2217يقيمٝمق  22َمـ 

 -إيمٕم٣مء جمٙمس ايمُمٝمقخو
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خاٌجبةخاٌضبِٔ
خاٌفظًخاالًي

خاٌشؼشخاٌؼشثِخادلؼبطش

 

 شاٌشؼشخرـٌسخأَخرأصخ-أًال

 أػّبقخاٌزغشثخخاٌشؼشّخ

خاٌمظْذحخىِخربشثخخوبرجيبخؽنيخّؼْذخلشاءهتب

)إٞمٛم٣م دم ضمدود اإلؿم٣مر : يٗمقل ايمدىمتقر فمز ايمديـ إؽمامفمٝمؾ دم ايمتٖمًغم ايمٛمٖمز يمألدب

، ومد ٞمٚمٝمؾ إلم ايمٗمِمٝمدة ؾم٘مٙمٜم٣م ايمٗمديؿ فمٛمدَم٣م ٞم٘مقن َمث٣ميمٝمكم دم ٞمٓمرسمٛم٣م اجلاميمٝم٥ماظمقؽمٝمٗمل يمٙمُمٔمر 

وومد ٞمٚمٝمؾ إلم ايمُم٘مؾ اجلديد فمٛمدَم٣م ٞمٟمطمذ زمٖمٙمًٖم٥م مج٣ميمٝم٥م سم٠مَمـ زمٗمٝمٚم٥م ، ضمًٝمكم دم سمذوق اجلامل

إن ايمُمٔمر زم٣مفمت٣ٌمره ؿمريٗم٥م َمـ ؿمرائؼ ايمتٔمٌغم (- ايمقاومع ايمٛمٖم٣ًمين دم ايمٖمـ واحلٝم٣مة فمعم ايمًقاء

٣مرب اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م زمجٚمٝمع أزمٔم٣مده ُئمد إؽمٙمقب إَمثؾ يمٛمٗمؾ أهم٘م٣مر اظمٌدفمكم إلم ايمٛمٖمز فمـ ايمتج

ُأٞم٣مس آطمريـ دم ضمرىم٥م َمداره٣م اإلٞم٣ًمن هم٣محلدي٧م فمـ ايمُمٔمر هق احلدي٧م فمـ اإلٞم٣ًمن ٞمٖمًُف َمٛمذ 

وايمٙمٕم٥م هل ايمٖمـ وهل صمن ايمتقاصؾ زمكم ايمُم٣مفمر - أن فمٙمؿ اهلل آم أؽمامء اظمًٚمٝم٣مت إلم يقَمٛم٣م هذا

حْم٥م ايمتل يًؼميح همٝمٜم٣م اإلٞم٣ًمن َمـ مهقم زَم٣مٞمِف يمٝمحٚمؾ َمـ طمالل هذه وهل اظم، وايمٛم٣مس

ويمٗمد ضم٣مول ايمٛمٗم٣مد وايمُمٔمراء َمٛمذ فمِمقر - آؽمؼماضم٥م ؾمحٛم٥م صمديدة ظمقاصٙم٥م َمًغمة احلٝم٣مة

ؽمحٝمٗم٥م حتديد َمٖمٜمقم ايمُمٔمر وؿمٌٝمٔمتُف ودراؽم٥م ايمتج٣مرب اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م يمتحديد نم٣ميتُف وأهداهمُف 

همٜم٣م هق ايمٛم٣مومد ؽمتقهمر ُيدد يمٛم٣م طمِم٣مئص ايمُمٔمر ايمتل - وسمْمقير أؽم٣ميمٝمٌُف وَمٛم٣مضمٝمِف وحتًٝمٛمٜم٣م

سمٙمؽ ايمقؽمٝمٙم٥م ايمتل  إن طمِم٣مئص ايمُمٔمر )ايمٙمٕم٥م( ": اؽمتْم٣مَع اؽمتٛم٣ٌمؿمٜم٣م َمـ جت٣مرب ايمُمٔمراء وم٣مئالً 

يٚمتٙم٘مٜم٣م ايمُم٣مفمر ٞمٖمًُف وايمتل ئمػم هب٣م فمـ جت٣مرزمف وهل ايمتل حتدد وم٣مَمقؽمُف ايمُمٔمري اخل٣مص زمِف 

تخدم اإلُي٣مء وايمرَمز واإلؽمٗم٣مط ايمت٣مرخيل وجتٔمٙمُف يٚمت٣مز فمـ نمغمِه َمـ ايمُمٔمراء ضمٝم٧م يً



64 

ويتٗمٚمص إؽم٣مؿمغم ايمٗمديٚم٥م يمٝمِمؾ إلم ايمٔمٚمؼ هم٣ميمٗمِمٝمدة ٓ سم٘مقن فمٚمٝمٗم٥م إٓ إذا ؽمػمت أنمقار 

 (-ايمٛمٖمس اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

إن ايمُمٔمر ايمذي ٓ يٚمٙمؽ ومّمٝم٥م يدرؽمٜم٣م ويقيمٝمٜم٣م أمهٝم٥م زم٣ميمٕم٥م َمـ ضمٝم٧م ىمقهن٣م سمرسمٌط زمٗمّم٣مي٣م 

ٝمزة هم٣مٕيمٖم٣مظ ايمٗم٣مَمقؽمٝم٥م يًتٔمٚمٙمٜم٣م مجٝمع جمٚمقفم٥م َمـ ايمٛم٣مس هق ؾمٔمر ٓ يٚمٙمؽ طمِم٣مئص مم

ايمٛم٣مس ويم٘مـ ايمُم٣مفمر احلؼ هق ايمذي يِمْمٖمل وخيت٣مر ويٛمتٗمل إيمٖم٣مظ اظمحًقؽم٥م ايمُمّٖم٣مهم٥م ايمتل 

متتٙمؽ ايمٗمدرة فمعم احلرىم٥م واحلٝم٣مة فمٛمد سمٔمٌغمه٣م فمـ فمقاؿمػ وأهم٘م٣مر وأضم٣مؽمٝمس وَمٔم٣مٞم٣مة ايمُم٣مفمر 

ي٥م َمٙمٗمٝم٥م فمعم ايمْمروم٣مت ئمرهمٜم٣م ايمٌدوي ٞمٖمًُف وَمـ ُهٛم٣م ىم٣من رأي اجل٣مضمظ ايمٖمذ دم أن اظمٔم٣مين ايمُمٔمر

واحليي وايمُم٣مفمر واإلٞم٣ًمن ايمٔم٣مدي وأن إدي٤م وايمُم٣مفمر احلؼ هق ايمذي يٛمٗمٙمٜم٣م يمٛم٣م زمِمقر 

إن ايمُم٣مفمر هق ايمذي يًتْمٝمع َمـ طمالل - وسمٔم٣مزمغم وأيمٖم٣مظ ممٝمزة متتٙمؽ َمُم٣مفمرٞم٣م وسمٟمه أٞمٖمًٛم٣م

يٛمٗمٙمُف يمٛم٣م هذا ايمٛمٓم٣مم ومِم٣مئده أن خيٙمؼ ٞمٓم٣مَم٣م صقسمٝم٣م خيدم أنمراض َمقوقفمٝم٥م ايمذي يريد أن 

خيتٙمػ فمـ ايمقزن ايمُمٔمري ٕن ايمقزن ايمُمٔمري وم٣ميم٤م صم٣مهز  ايمِمقيت زمٟمزمٔم٣مده ايمُمٖم٣مهم٥م وهق

سمدطمؾ همٝمِف إيمٖم٣مظ ؿمقفم٣مً أو ومٌمًا زمٝمٛمام اإليٗم٣مع ايمِمقيت روح ٓ ٞمٙمٚمًٜم٣م زمحقاؽمٛم٣م زمٗمدر َم٣م هل 

إولم و٣مرزم٣مً  وايمُم٣مفمر زمٔم٘مس ايمٛم٣مشمر ايمذي هيتؿ زمٛمٗمؾ اظمٔمٛمك يمٛم٣م زم٣ميمدرصم٥م- سمتحرك دم َمُم٣مفمرٞم٣م

فمرض احل٣مئط زم٣ميمُم٘مؾ اظمتٚمثؾ زم٣مٕيمٖم٣مظ وايمٔم٣ٌمرات وايمتل يٛمٗمٙمٜم٣م يمٛم٣م ايمُم٣مفمر ٓ ؾمٔمقري٣ًم زم٣مهتامم 

ىمؾ هذه اخلِم٣مئص جتٔمؾ ايمُم٣مفمر يرؽمؿ يمٛم٣م - زم٣ميمغ ٓ يٗمؾ فمـ اهتامَمف زمٛمٗمؾ اظمٔمٛمك واظمّمٚمقن

ومّمٝم٥م ومِمٝمدسمف( َمـ طمالل َمٔم٣مجل٥م َمقوقفمٝم٥م َمٔمتٚمدًا يمٕم٥م ذات َمًتقى همٛمل يمٝمٙمٚمس )َمُم٣مفمرُه 

وإن هذه اخلِم٣مئص - ذات أمهٝم٥م ىمٌغمة وم٣مصدًا ايمٔمٚمؼ واإلجي٣مز وَمـ طمالل سمٔمٗمٝمد ٓ ؾمٔمقري

أيّم٣ًم جتٔمؾ ايمُم٣مفمر ضمٝمٛمام يْمرق َمقوقفم٣مً )َم٣م( إٞم٣ًمٞم٣ًم سمٛمٌئٝم٣م َمًتمموم٣ًم وَمُمغمًا إلم َم٣م يٚم٘مـ أن 

٣مءات هم٣ميمُم٣مفمر يقيمّد يمٛم٣م إهم٘م٣مر احلّرة احلّٝم٥م ايمٛم٣مزمّم٥م زم٣محلرىم٥م َمـ طمالل إُي، يٗمع دم اظمًتٗمٌؾ

يمٗمد ضمدد يمٛم٣م ايم٘م٣مسم٤م ايمٔمريب )إصٚمٔمل( - وإرؾم٣مدات حتٚمٙمٛم٣م فمعم همٜمؿ ومّم٣مي٣م ايمٔمٌم وَمُم٘مالسمفِ 

َمـ طمالل ىمت٣مزمِف )همحقيم٥م ايمُمٔمراء( َمقاومػ شمالشم٥م ه٣مَم٥م َمـ ايمُمٔمر زمٔمد أن ذىمر ذوط ايمُم٣مفمر 

ة زمج٣مهٙمٝم٥م هذا ايمُم٣مفمر وزمٚمٔم٣مروتف يمٕمغمه وزمٙمٕمتِف ايمِم٣مهمٝم٥م ايمٛمٗمٝم٥م وزم٘مثر)ايمٖمحؾ فمٛمدُه واظمتٚمثٙم٥م )

)إّن هٛم٣مك هم٣مصالً زمكم ايمُمٔمِر وإطمالق وإن ايمُمٔمر إن : يٗمقل إصٚمٔمل- ((ومِم٣مئده ايمُمٔمري٥م

زمحٝم٧م ٓ يِمٛمػ - وإن ايمٖمحقيم٥م صٖم٥م فمزيزة دم ايمُمٔمراء(- دطمؾ دم أزمقاب اخلغم ٓن وؤمػ

ايمُم٣مفمر فمٛمدُه دم ؿمٌٗم٥م ايمٖمحقل إٓ إذا ىم٣مٞم٦م صٖم٥م ايمُمٔمر هل ايمٕم٣ميم٥ٌم فمٛمدُه هم٣ميمُم٣مفمر ايمذي 
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ٖم٣مت أطمرى َمع صٛمٔمتِف ايمُمٔمري٥م ٓ يِمٛمػ فمٛمدُه دم ىمت٣مب ايمٖمحقيم٥م َمّم٣مهم٣ًم يتِمػ زمِمٖم٥م أو ص

إن ايمُمٔمر ومد - إلم ذيمؽ اهتامم ايمُم٣مفمر زم٣ميمتُمٌٝمف ايمذي يّمٖمل فمعم ايمُمٔمر شمقزم٣مً َمـ ايمٗمدرة وايمِمٛمٔم٥م

سمْمقر وٞمام وسمٟمشمر وأشمر دم نمغمِه واىمت٤ًم واىم٤ًم نمغمُه أؾمٝم٣مء زمح٘مؿ صٙمتِف زم٣محلٝم٣مة وايمٖمٛمقن 

اء َمٛمذ ايمٗمديؿ رؽمؿ اٞمٖمٔم٣مٓهتؿ وَمٔم٣مٞم٣مهتؿ زمٟمؾم٘م٣مل همٛمٝم٥م َمت٣ٌميٛم٥م وومد ضم٣مول ايمُمٔمر، إطمرى

صم٣مهديـ َمـ طمالل ذيمؽ إيِم٣مل جت٣مرهبؿ زمِمقرة َمثعم سمتٛم٣مؽم٤م َمع ؿمٌٝمٔم٥م ايمٔمٌم وَمٗمتّمٝم٣مت 

احلٝم٣مة وسمٖم٣مفمؾ َمع ايمٖمٛمقن وإن أومدم ايمتج٣مرب ايمُمٔمري٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمتل وصٙمتٛم٣م فمـ أؽمالهمٛم٣م ىم٣مٞم٦م 

وإن هذه --- ّزة وزهغم وايمٛم٣مزمٕم٥م وؿمٖمٝمؾ واظمٜمٙمٜمؾجت٣مرب اَمرئ ايمٗمٝمس وفمٛمؼمة واحل٣مرث زمـ ضمٙم

ايمتج٣مرب ىمت٦ٌم وٚمـ إيٗم٣مفم٣مت َمقؽمٝمٗمٝم٥م ضمدده٣م يمٛم٣م اخلٙمٝمؾ زمـ أمحد ايمٖمراهٝمدي همٝمام زمٔمد 

)زمٌحقر ايمُمٔمر( وهذه اإليٗم٣مفم٣مت اظمقؽمٝمٗمٝم٥م زمرنمؿ صدوره٣م ايمٔمٖمقي فمـ ؾمٔمرائٛم٣م اؽمتْم٣مفم٦م أن 

- يمٖمخر وايمٛم٤ًم وايمٕمزل وايمقصػ(سمًتقفم٤م مجٝمع جت٣مرب ايمُمٔمراء اظمتٚمثٙم٥م )زم٣مظمديح واهلج٣مء وا

وظم٣م سمْمقرت ايمٔمٗمٙمٝم٥م ايمٔمرزمٝم٥م زمٖمّمؾ سمالومحٜم٣م َمع إهم٘م٣مر ايمٖم٣مرؽمٝم٥م واهلٛمدي٥م وايمروَمٝم٥م واسمًٔم٦م 

صمقاٞم٤م احلٝم٣مة وسمٌديم٦م أؾم٘م٣مهل٣م دم دَمُمؼ وزمٕمداد وؿمٙمٝمْمٙم٥م وضمٙم٤م ونمرٞم٣مؿم٥م وايمٗم٣مهرة أطمذ 

ف احلٝم٣مة ـمرو ايمُمٔمراء يٖم٘مرون زمٟمؾم٘م٣مل صمديدة يمرؽمؿ جت٣مرهبؿ ايمُمٔمري٥م زمؾ أحل٦م فمٙمٝمٜمؿ

هم٘م٣من أزمق ايمٔمت٣مهٝم٥م ىمام يٗمقل أىمػم َمـ فمروض اخلٙمٝمؾ دم - وَمٔمْمٝم٣مت ايمٔمٌم يمٙمتٖم٘مغم زمذيمؽ

وومد --- ايمخ--- ازمت٘م٣مره ٕوزاهن٣م ايمتل سمرزمق فمعم َم٣مئ٥م وشمامٞمكم وزٞم٣ًم وىم٣مٞم٦م همٛمقن ايمٗمقَم٣م واظمقايمٝم٣م

هتؿ ويم٘مـ زمٗمٝم٦م هذه اإليٗم٣مفم٣مت اظمقؽمٝمٗمٝم٥م وروم٥م ٞمٗمدي٥م َمتداويم٥م زمكم ايمُمٔمراء يرؽمٚمقن همٝمٜم٣م َمٔم٣مٞم٣م

زمٗمقة أضمٝم٣مٞم٣ًم وزمّمٔمػ أضمٝم٣مٞم٣مً أطمرى ضمتك أوائؾ ايمٔمٌم احلدي٧م ضمٝم٧م سمٕمغمت َمٔمٓمؿ اظمٖم٣مهٝمؿ 

وايمًٝم٣مؽمٝم٥م وآومتِم٣مدي٥م وسم٣ٌميٛم٦م أؾم٘م٣مل احلٝم٣مة وازداد  وإهم٘م٣مر وسمٌديم٦م ايمٛمٓمؿ آصمتامفمٝم٥م

وأصٌح ىمام يٗم٣مل َمـ ايمٔمًغم صمدًا سمٖمريغ ؾمحٛم٥م فمقاؿمػ وأهم٘م٣مر ايمُمٔمراء ، فمٚمؼ إٞمقاع إدزمٝم٥م

ـ سمٙمؽ ايمٗمقايم٤م وفمعم ايمْمريٗم٥م اظمقروشم٥م دم سمًٙمًؾ )هن٨م ايمٗمِمٝمدة ايمٔمرزمٝم٥م وفمٚمقده٣م وٚم

ىمام ضمدده ٞمٗم٣مدٞم٣م ايمٗمداَمك ىم٣مزمـ ومتٝم٥ٌم وأَمدي وومداَمف زمـ صمٔمٖمر واجلرصم٣مين ونمغمهؿ  (ايمُمٔمري

مم٣م دهمع ايمُمٔمراء أن يٌحثقا فمـ ؿمرق وأؽم٣ميمٝم٤م صمديدة َمتٟمشمريـ زمام ورد إيمٝمٜمؿ َمـ آداب إَمؿ 

ويمٗمد ٞمُمٟم َمـ طمالل َم٣م ٞمُمٟم ؿمريٗم٥م - دب ايمٖمرٞمز واإلٞم٘مٙمٝمزي وايمرودإطمرى وطم٣مص٥م إ

ايمُمٔمر احلدي٧م أو اظمرؽمؾ احلر( ىمام )صمديدة دم ايمتٔمٌغم ايمُمٔمري فمـ َمُم٣مىمؾ احلٝم٣مة هل ؿمريٗم٥م 

يًقَمٛمُف وومد ىم٣مٞم٦م زمداي٥م هذا ايمٙمقن َمـ ايمُمٔمر فمٛمد ايمٔمرب َمـ طمالل ؾمٔمراء اظمٜمجر فمعم يد 
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٦م وي٦م َم٣من( إَمري٘مل دم ديقاٞمِف أوراق ايمٔمُم٤م ايمذي أَمكم ايمرُي٣مين ايمذي أطمذُه َمـ )وايم

وزمذيمؽ ي٘مقن ايمرُي٣مين أؽمٌؼ إلم - حتدث همٝمف فمـ َمٔم٣مٞم٣مة ايمْمٌٗم٣مت ايمدٞمٝم٣م دم اظمجتٚمع إَمري٘مل

وومد ؽمامه ايمرُي٣مين زم٣ميمُمٔمر اظمْمٙمؼ أو احلر أو - هذا ايمٙمقن َمـ ٞم٣مزك اظمالئ٘م٥م وزمدر ؾم٣مىمر ايمًٝم٣مب

ٙمقن َمـ ايمُمٔمر خيرج دم ؾم٘مٙمف فمـ إوزان ايمُمٔمري٥م ضمٝم٧م أؾم٣مر إلم أن هذا ايم، ايمُمٔمر اجلديد

وَمـ اجلدير زم٣مإلؾم٣مرة أن ايمُم٣مفمر همريد - ايمٔمرزمٝم٥م ايمٗمنّي٥م ويتخٙمص َمـ ايمٗمقافمد ايمًٙمٖمٝم٥م احلرهمٝم٥م

، وفمٌد ايمرمحـ ؾم٘مري ىم٣مٞمقا أؽمٌؼ َمـ ٞم٣مزك اظمالئ٘م٥م إلم هذا ايمٙمقن، وفمعم أمحد زم٣مىمثغم، وصمدي

اظمقؽمٝمٗمٝم٥م اخلٙمٝمٙمٝم٥م  ـ ايمُمٔمر مل خيرج فمـ اإليٗم٣مفم٣متوفمعم أي٥م ضم٣مل ٞمًتْمٝمع ايمٗمقل إن هذا ايمٙمقن َم

زمؾ أيمٕمك فمٚمٙمٝم٥م ايمتٛم٣مـمر دم فمدد هذه - أصاًل دم ىمت٣مزمتف (وضمدة ايمتٖمٔمٝمٙمٝم٥م)َمـ ضمٝم٧م افمت٣ٌمره 

هم٣مإليٗم٣مع ايمتٛم٣مـمري اخلٙمٝمقم جئمؾ ايمٌٝم٦م ايمُمٔمري َم٠ميمٖم٣ًم َمـ - ايمتٖمٔمٝمالت دم ىمؾ زمٝم٦م َمـ ايمُمٔمر

ؾ َمتقازن َمٔمتٚمدا وم٣مهمٝم٥م ايمٗمِمٝمدة ايمتل وضمدات َمقؽمٝمٗمٝم٥م َمٗمًٚم٥م فمعم ؾمْمري هذا ايمٌٝم٦م زمُم٘م

سمرسم٘مز فمعم ضمرف يت٘مرر دم هن٣مي٥م ىمؾ زمٝم٦م زمٔم٘مس ايمُمٔمر اظمرؽمؾ اظمٔمتٚمد فمعم مجؾ َمقؽمٝمٗمٝم٥م 

همٔمدد ايمتٖمٔمٝمالت خيتٙمػ دم هذا ايمُمٔمر َمـ ؽمْمر إلم ؽمْمر ، َمت٣ٌميٛم٥م دم ىمؾ ؽمْمر َمـ ايمُمٔمر

يمُمٔمراء دم ىمت٣مزم٥م هذا ايمٛمقع وومد أؽمٜم٤م ا- زم٣مإلو٣مهم٥م إلم أن ايمٗم٣مهمٝم٥م مل سمٔمد فمٛمٌمًا ه٣مَم٣مً دم ايمٗمِمٝمدة

زمؾ - َمـ ايمُمٔمر زمدراي٥م وزمٕمغم دراي٥م و٣مرزمكم فمرض احل٣مئط زم٣مظمقرشم٣مت ايمًٖمٙمٝم٥م مجٙم٥م وسمٖمِمٝمالً 

وَمٔمتػميـ إي٣مه٣م ضم٘م٣مي٥م أىمؾ فمٙمٝمف ايمدهر وذب ومل سمٔمد هذه اظمقرشم٣مت ىمام ، ضم٣مَمٙمكم فمٙمٝمٜم٣م

هبذا ايمٙمقن مل ُيتٖمؾ ؾمٔمراء فمٌمٞم٣م احل٣مرض - يزفمٚمقن سمِمٙمح يمٗمّم٣مي٣م وَمُم٣مىمؾ فمٌمٞم٣م احل٣مرض

زمؾ أصٌح ايمٌٔمض َمٛمٜمؿ يٚمٝمؾ إلم ، اجلديد َمـ ايمُمٔمر ىمحؾ زمديؾ فمـ اظمقرشم٣مت ايمًٙمٖمٝم٥م اخلٙمٝمٙمٝم٥م

جتديد أؽمٙمقب ايمتٔمٌغم وآرسمٗم٣مء زمٚمًتقى جت٣مرهبؿ ايمُمٔمري٥م َمـ طمالل ٞمقع آطمر أؿمٙمٗمقا فمٙمٝمف 

 {وضمد ايمتٖمٔمٝمٙم٥م}َمٕمٖمٙمكم اظمقؽمٝمٗمك ايمُمٔمري٥م ايمٗم٣مئٚم٥م فمعم (- أو ايمٛمثغمة- اؽمؿ )ومِمٝمدة ايمٛمثر

وَم٘متٖمكم زم٣ميمتزام ومقافمد ايمٛمحق واإلفمراب َمّدفمكم أن هذا ايمٛمقع يمف صمذوره دم يمٕمتٛم٣م َمـ طمالل 

همٛمٝم٥م دم صٝم٣منم٥م اظمٖمردات وطم٣مص٥م فمٛمد ))فمّزى  )ؽمجع ايم٘مٜم٣من اجل٣مهٙمكم( ايمذي ئمتػم صقرة

ؽمٙمٚمف وؽمْمٝمح ايمذئٌل وازمـ َمِمٔم٤م إٞمِم٣مري(( وفمٛمد زمٔمض َمّدفمل ايمٛمٌقة )ىمٚمًٝمٙم٥م ايم٘مذاب 

 (:فمّزى)ؽمج٣مح  ومم٣م روي َمـ وؽمج٣مح(

 -وإرض وايمًامء))

 -وايمٔمٗم٣مب وايمِمٔمٗم٣مء
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 -واومٔم٥م زمٌٗمٔم٣مء

 ((زمٛمل ايم٘ممماء، يمٗمد ٞمٖمر اظمجد

ٓ ئمتٚمد سمٔمٗمٝمدات ايمًٙمػ همٟمونمٙمقا ، وومد ـمـ ايمٌٔمض أن هذا ايمٛمقع َمـ ايم٘مت٣مزم٥م ؽمٜمؾ ايمٗمٝم٣مد

دم ويمقصمف زافمٚمكم أن َمًتٗمٌؾ ايمُمٔمر ؽمٝمٛمتٜمل ٓ حم٣مل إلم هذا ايمٛمقع َمـ طمالل سمْمقر إٞمقاع 

 ()هم٣ميمٗمِمٝمدة ايمٛمثري٥م- وهؿ زمذيمؽ جيٚمٔمقن احلج٨م وايمػماهكم يمدفمؿ هذا ايمرأي وسمثٌٝمتفُ - ٕدزمٝم٥ما

واصْمٖم٣مء إيمٖم٣مظ احل٣ًمؽم٥م اظمٛم٣مؽم٥ٌم َمٌتٔمديـ فمـ ، سمٔمتٚمد فمٛمدهؿ فمعم اطمتٝم٣مر ايمِمقرة اظمٚمٝمزة

ضمُمق ايم٘مالم راهمّمكم ايمقزن ايمُمٔمري زم٣مفمت٣ٌمره صمزءًا َمٙمحٗم٣مً ٓ فمٛمٌم أصٙمٝم٣ًم َمٖمرنمكم جت٣مرهبؿ 

، ٥م َمرهٖم٥م وطمٝم٣مل َمتقومد يم٘مل يًٝمْمروا فمعم اٞمت٣ٌمه وؾمٔمقر اظمًتٚمع واظمتٙمٗمل هلذا ايمُمٔمرزمح٣ًمؽمٝم

إن إدب زمُم٘مؾ فم٣مم وايمُمٔمر زمُم٘مؾ طم٣مص ٓ يٚم٘مـ أن ٞمٔمتػمه إٓ ىمٝم٣مٞم٣ًم َمًتٗماًل يمف ضمدوده 

وإٞمُف يمق أيمٗمٝمٛم٣م ؽم٠مآً فمـ َم٣مهٝم٥م إدب )ايمٗمِمٝمدة ايمُمٔمري٥م( وأيـ ، وأزمٔم٣مده ويمف ىمٝمٖمٝمتف دم ايمقصمقد

يمقصمدٞم٣م أصمقزم٥م ىمثغمة ومد سم٘مقن ؟ وَم٣م هق ايمٔمٚمؾ ايمٖمٛمل ذو ايمْمٌٝمٔم٥م ايمٖمٛمٝم٥م؟ يقصمد يٚم٘مـ أن

ويمٗمد ؽمٚمٔمٛم٣م - َمتقاهمٗم٥م وومد سم٘مقن َمت٣ٌميٛم٥م وومد يٛم٣مومض زمٔمّمٜم٣م ايمٌٔمض وومد ي٘مٚمؾ زمٔمّمٜم٣م زمٔمّم٣مً 

َمٛمذ ايمٗمديؿ أن ايمُمٔمر )صٛمٔم٥م وضمذق( يًتْمٝمع َمـ طمالهل٣م ايمُم٣مفمر صٝم٣منم٥م ايم٘مٙمامت زمح٤ًم 

وومد اسمّمح٦م - يمؽ )ص٣مضم٤م َمٜمٛم٥م( َمقاده٣م إويمٝم٥م ايم٘مٙمامتاظمقوقع ايمذي يريد ظمًف وهق زمذ

وأصح٣مب )احلقيمٝم٣مت( ايمذي أؿمٙمؼ فمٙمٝمٜمؿ ، هذه ايمتجرزم٥م دم أدزمٛم٣م ايمٗمديؿ فمٛمد ؾمٔمراء ايمِمٛمٔم٥م

، ىمٔم٤م زمـ زهغم، زهغم زمـ أيب ؽمٙمٚمك، أوس زمـ ضمجر، اؽمؿ )فمٌٝمد ايمُمٔمر( )زمُم٣مَم٥م زمـ ايمٕمدير

يمٗمد سمّم٣مرزم٦م أراء ضمقل َم٣مهٝم٥م  -وومد سمقج فمٚمٙمٜمؿ همٝمام زمٔمد ايمُم٣مفمر أزمق مت٣مم(- احلْمٝمئ٥م

وإن هذا آٞمتُم٣مر هق ، إن ايمٗمِمٝمدة هل إصقات ايمتل يٛمُمده٣م ايمٗم٣مرئ: همٚمـ وم٣مئؾ- ايمٗمِمٝمدة

إن ايمٗمِمٝمدة هل جترزم٥م ايمٗم٣مرئ همٜمل يمٝم٦ًم ؾمٝمئ٣مً طم٣مرصم٣ًم : ايمذي ُيدد ؿمٌٝمٔم٥م ايمٗمِمٝمدة وَمـ وم٣مئؾ

رزم٥م ىم٣مسمٌٜم٣م ضمكم ئمٝمد إن ايمٗمِمٝمدة هل جت: وَمـ وم٣مئؾ- فمـ ايمٔمٚمٙمٝم٣مت ايمٔمٗمٙمٝم٥م اجل٣مري٥م دم ذهٛمف

وإٞمُف َمـ احلؼ أن ايمُمٔمراء يتٟمشمرون زم٣ميمقاومع ايمٛمٗمدي اظمٔم٣ميش هلؿ وزمِمٝمٕم٥م ايمٛمٗمدي٥م ويم٘مـ ، ومراءهت٣م

إن ايمِمٝمغ ايمٛمٗمدي٥م ومد ٓ سم٘مقن دومٝمٗم٥م دم حتديد صٖم٣مت اٞمج٣مزهؿ اخلٙمؼ : َمـ احلؼ أيّم٣ًم أن ٞمٗمقل

، ؿ اظمٖم٣مهٝمؿ ايمٛمٗمدي٥موإن ه٠مٓء ايمُمٔمراء ضمكم ي٘متٌقن ٓ يّمٔمقن ٞمِم٤م أفمٝمٛمٜم، ايمُمٔمري ايمٖمٔمقم

إن ايمتجرزم٥م ايمُمٔمري٥م ٓ سمٗم٣مس زمٚمٗمدرهت٣م فمعم سمٛمٓمٝمؿ ضمقاهمزٞم٣م وأن ايمُمٔمر - زمؾ يتٟمشمرون هب٣م ؾمٔمقري٣مً 
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ٟمؽم٣مة ٓ سمٗم٣مس زم٘مٚمٝم٥م ايمدَمقع ايمتل ىمام أن اظم، زم٣ميمرفمُم٥م( ايمتل يثغمه٣م همٝمٛم٣م)اجلٝمد ٓ يٚم٘مـ أن ٞمٔمّرهمُف 

زم٥م ت اظمُم٣مهديـ إن ايمتجرًٖم٘مٜم٣م اظمُم٣مهدون فمٛمد رؤيتٜم٣م وٓ سمٗم٣مس اظمٙمٜم٣مة زمٔمدد وح٘م٣مي

تٚمخّمف ايمُم٣مفمر ويٙمده وٓدة ؿمٌٝمٔمٝم٥م ٓ ومني٥م ُيٚمؾ دم ؿمٝم٣مسمِف يايمُمٔمري٥م هل ايم٘م٣مئـ احلل ايمذي 

فمقامل وأهم٘م٣مر وفمقاؿمػ وأضم٣مؽمٝمس سمتقاهمؼ َمع ٞمٓمغماهت٣م دم ٞمٖمقؽمٛم٣م إن هذه ايمتجرزم٥م هل ايمتجرزم٥م 

ٞمٖمًف همٜمل ايم٘مٙمٚم٥م احلٝم٥م  هل احلٝم٣مة ايمتل ٞمٔمٝمُمٜم٣م وٓ ٞمًتْمٝمع ايمتٔمٌغم فمٛمٜم٣م ىمام فمػم فمٛمٜم٣م ايمُم٣مفمر

ايمتل خترج َمـ ايمٗمٙم٤م وسمدطمؾ دم ايمٗمٙم٤م ٓ سمٔمتٚمد ايمزيػ وٓ اهلراء وٓ سمٙمٜم٧م وراء هاب نمغم 

َمقصمقد إهن٣م زمتٔمٌغمه٣م فمـ احلٗمٝمٗم٥م داطمؾ ٞمٖمقؽمٛم٣م أو طم٣مرصمٜم٣م ىم٣ميمًٚم٘م٥م ايمتل إن طمرصم٦م َمـ اظم٣مء 

زم٣مإلو٣مهم٥م إلم َم٣م حتٚمٙمُف َمـ همٗمدت احلٝم٣مة إهن٣م ايمٛمًٚم٥م اهل٣مدئ٥م ايمتل حتٚمؾ إيمٝمٛم٣م ايمْمٚمٟمٞمٝمٛم٥م وايمقدافم٥م 

ضم٣مصم٥م دم ٞمٖمقؽمٛم٣م إلم ايمتٖمٛمـ إهن٣م وقء ايمٗمٚمر ايم٣ًمؿمع ايمقديع اجلٚمٝمؾ ايمذي ٞمحت٣مصمُف يمٝميضء 

دروزمٛم٣م اظمٓمٙمٚم٥م َمع سمٙمذذٞم٣م زمٚمتٔم٥م ايمٛمٓمر إيمٝمف إن ايمُمٔمر يمٝمس رضزم٣مً َمـ ايم٘مالم نم٣ميتُف ايمتًٙمٝم٥م 

قم فمعم وضمدة ايمقزن وايمٗم٣مهمٝم٥م وإذا ىمٛم٣م ٞمٔمتػم أن اظمٔم٣ميغم ايمًٙمٖمٝم٥م يمٙمٗمِمٝمدة ايمُمٔمري٥م سمٗم، وايمدفم٣مزم٥م

هم١مٞمٛم٣م ٞمًتْمٝمع ، َمـ ضمٝم٧م ايمُم٘مؾ وفمعم إسم٣ٌمع هن٨م ايمٗمِمٝمدة وفمٚمقد ايمُمٔمر َمـ ضمٝم٧م اظمّمٚمقن

ايمٗمقل أن ومِمٝمدة ايمتٖمٔمٝمٙم٥م مل سمٔمد سمرى هبذه إؽمس ايمًٙمٖمٝم٥م رنمؿ أٞمف ٓ يٚم٘مٛمٛم٣م وؽمؿ هذه 

وَمُم٣مىمؾ  إؽم٣ميمٝم٤م ايمٗمديٚم٥م وإداٞمتٜم٣م وافمت٣ٌمره٣م همجٔم٥م ذيمؽ أهن٣م اؽمتْم٣مفم٦م اؽمتٝمٔم٣مب جت٣مرب

إن ومِمٝمدة ايمتٖمٔمٝمٙم٥م أطمذت سمٔمتٚمد ايمٗمٝمؿ ايمٖمٛمٝم٥م ايمتل أصٌح٦م احل٣مصم٥م َمٙمح٥م إيمٝمٜم٣م - ذيمؽ ايمٔمٌم

هذا ايمٔمٚمؾ ايمذي مل ئمد ؽمٙمًٙم٥م َمـ إصقات - فمٛمدَم٣م سمريد همٜمؿ أو حتٙمٝمؾ أي فمٚمؾ ؾمٔمري

 -َمـ هٛم٣م وهٛم٣مك يٛمٌٔم٧م َمٛمٜم٣م اظمٔمٛمك أو جمٚمقفم٥م َمـ ايمرَمقز واإلُي٣مءات وإؽم٣مؿمغم ايمتل ٞمجتثٜم٣م
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وَم٣م سمٌٔمٜم٣م َمـ طم٣ًمرة يمألرض ايمٔمرزمٝم٥م أشمر همٔم٣مل فمعم ايمٛمٖمس 1967ىم٣من يمٛم٘م٥ًم ضمزيران 

ساع َمع ايمٔمرزمٝم٥م سمٌٔمٜم٣م ـمٜمقر ؿمٌٗم٥م ايمٖمٗمراء وصٕم٣مر ايم٘م٥ًٌم وايمٔمامل وايمٖمالضمكم واظمقـمٖمكم دم 

ايمْمٌٗم٥م ايمػمصمقازي٥م وايمرأؽماميمٝم٥م ايمتج٣مري٥م وَم٣م سمٌٔمٜم٣م َمـ إصالح زرافمل وسمٟمَمٝمؿ وسمممئم٣مت 

اؾمؼماىمٝم٥م أؽمٜمٚم٦م دم رأؽماميمٝم٥م ايمدويم٥م إو٣مهم٥م إلم ايمٌماع ايمٖم٘مري زمكم )ايمٖم٘مر اإلؽمالَمل 

وايمتقصمف  ,ايمٛم٣مسي ,ايمتقصمف ايمٗمقَمل َمـ صمٜم٥م شم٣مٞمٝم٥م ايمٌٔمثل و)، (وايمتقصمف اظم٣مرىمز َمـ صمٜم٥م

َمع اٞمٖمت٣مح فمعم أوروزم٣م ايمٕمرزمٝم٥م وايمممومٝم٥م وـمٜمقر اظمذه٤م اظم٣مرىمز دم إدب  (اإلؽمالَمل

ىمؾ ذيمؽ دهمع ايمٓم٣مهرة إدزمٝم٥م إلم ايمتقصمف إلم ٞمٓمري٥م - واظمذه٤م ايمقصمقدي وسمقصمف ٞمحق ايمقاومٔمٝم٥م

إدب ايمقاومٔمل شمؿ ايمقاومٔمل اجلديد آؾمؼماىمل وـمٜمقر إصمٛم٣مس إدزمٝم٥م وايمؼمىمٝمز فمعم ـم٣مهرة 

يمُمٔمر زمذيمؽ هم٣مجتف ٞمحق ايمقاومع واظمجتٚمع وآيمتزام وومد ىم٣مٞم٦م ضمرىم٥م ايمُمٔمر وومد سمٟمشمر ا، إصمٝم٣مل

، ايمٙمٌٛم٣مٞمٝم٥م أىمثر اٞمٖمت٣مضم٣م فمعم ايمثٗم٣مهم٥م ايمٕمرزمٝم٥م ضمٝم٧م سمٗمدم ايمٙمٌٛم٣مٞمٝمقن دم ايمتجديد وسمٟمطمر ايمًقريكم

زمدأت دم  ىمام صمٔمؾ ايمُمٔمر يٖمٝمض دم ؽمقري٣م ويٖمٝمض دم يمٌٛم٣من شمؿ إن ضمرىم٥م ايمتجديد ايمُمٔمري

٣من ؾمٔمراء ايمٔمراق وَمٌم ومد ؽمٌٗم٣م زمذيمؽ وزمرزت دم ؽمقري٣م ويمٌٛم٣من يمٌٛم٣من شمؿ دم ؽمقري٣م وإن ىم

 سمْمقرات وزمرزت دم ؽمقري٣م ويمٌٛم٣من سمْمقرات ؾمٔمري٥م َمـ أمهٜم٣م

ـم٣مهرة اجلديد ايمتل ؾمٕمٙم٦م ؾمٔمراء وٞمٗم٣مد فمٌم ايمٛمٜمّم٥م زمدءًا َمـ ايمزر ىمقم إلم أيب ريُم٥م ,1

 ٥م ايمقاومعَمـ طمالل هّمؿ ايمؼماث شمؿ جت٣موزه وايمتٟمشمغم زم٣ميمثٗم٣مهم٥م ايمقاهمدة وآؽمتج٣مزم٥م حل٣مصم

سمٕمغم ايمٛمٓمرة يمٙمُمٔمر ويمٙمُم٣مفمر ضمٝم٧م سمٔم٣مٞمؼ ايمُمٔمر َمع ايمٛمثر وسمٕمغم وـمٝمٖم٥م ايمُم٣مفمر َمـ ٞمديؿ  ,2

 إلم طمْمٝم٤م إلم ص٣مٞمع َم٣مهر إلم ص٣مضم٤م ضمرهم٥م إلم َمثٗمػ ايمٔمٌم وَمٖم٘مره وٞم٣مومده
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همٗمد يٗمرأ ايمديقان ايمُمٔمري احلدي٧م فمعم أٞمف ومِمٝمدة واضمدة ، حتقل اظمٖمٜمقم ايمٛميص يمٙمُمٔمر,3

٣مس َمتٔم٣مٞمٗم٥م َمتٛم٣منمٚم٥م َمتّم٣مدة زمت٘م٣مَمؾ زمٔمّمٜم٣م َمع أطمر وزمرز صقت ضمٝم٧م ايمٗمِمٝمدة جمٚمقفم٥م فمٛم

َمـ أصمؾ سمٗمديؿ ؽمٝمٚمٖمقٞمٝم٥م َمتٔمددة ايمٛمٕمامت وٚمـ  ()إٞم٣م وايمذات وإطمر واهلق واهلل وايمٛمحـ

دراَمٝم٥م سمٔمتٚمد فمعم ايمتقسمر وايمٌماع وايمتٟمزم وايمٗمص واحلقار وضمٝم٧م ص٣مر َمٖمٜمقم ايمٗمِمٝمدة 

ّمٚمقن شمؿ وضمدة ايمٛمًخ ضمٝم٧م حتقل ايمقزن ىمقضمدة فمّمقي٥م حتٚمؾ َمٖمٜمقم سمالضمؿ ايمُم٘مؾ واظم

وايمٗم٣مهمٝم٥م إلم سمٛمقيع اظمقؽمٝمٗم٣م وايمٗم٣مهمٝم٥م شمؿ ـمٜمقر َمٖمٜمقم اإليٗم٣مع ايمداطمقم واخل٣مرصمل وآٞمتٗم٣مل َمـ 

ايمتٔمٌغم فمـ اظمٔمٛمك إلم ايمرؤي٥م َمـ طمالل ايمٗمِمٝمدة أوهب٣م واؽمتخدام ايمرَمز وإؽمْمقرة ىمٛمٚمْمكم َمـ 

ايمٖمٛمقن زمٙمٕم٥م جتٔمؾ ايمٛمص ؾمٔمري٣م زم٣مظمٔمٛمك أٞمامط فمدة َمًتٚمدة َمـ فمٙمؿ ايمٛمٖمس ايمٖمردي وايمٖمٙمًٖم٥م و

 ,يقؽمػ اخل٣مل  ,أدوٞمٝمس طمٙمٝمؾ ضم٣موي  ,ايمِمحٝمح وَمـ أهؿ ؾمٔمراء هذه ايمٖمؼمة ٞمزار وم٣ٌمين 

، هم٠ماد ؽمٙمٝمامن ,هم٠ماد رهمٗمف  ,حمٚمد فمٚمران  ,ؾمقومل زمٕمدادي  ,ٞمذير ايمٔمٓمٚم٥م  ,فمقم اجلٛمدي 

ٔمؾ جمٚمقفم٥م َمـ وأصٌح يمٛمزار وم٣ٌمين وطمٙمٝمؾ ضم٣موي وأدوٞمٝمس َمدارس ؾمٔمري٥م ختص ىمال َمٛمٜمؿ جت

وم٣ٌمين ؾم٣مفمر جمدد صمٔمؾ ومّمٝمتف ايم٘مػمى اظمرأة ودفم٣م يمتحرره٣م همٛمزار ، ايمُمٔمراء سمدور دم همٙم٘مٜمؿ

صمًدي٣م ويمٝمتف دفم٣م يمتحرره٣م ومٝمام وشمٗم٣مهم٥م وروضم٣م وومد ىم٣مٞم٦م يمٕمتف هل يمٕم٥م احلدي٧م ايمٝمقَمل ايمًٜمؾ 

، صٝمؾاظمٚمتٛمع متٝمزت َمدرؽمتف زم٣ميمتجًٝمد وايمقوقح واإلزمالغ وأٞم٣موم٥م ايمتٔمٌغم وآضمتٖم٣مء زم٣ميمتٖم٣م

وطمٙمٝمؾ ضم٣موي ايمذي ؽمٔمك يمٙمٚمقت وؿمٙمٌف فمـ ؿمٝم٤م طم٣مؿمر ظمقت أَمتف وؽمٗمقؿمٜم٣م احلّم٣مري مم٣م 

وومد ، آٞمتح٣مر ـم٣مهرة ؽمٙمٌٝم٥م، َمع، م 1982دهمٔمف يمالٞمتح٣مر زمٔمد آصمتٝم٣مح اإلهائٝمقم يمٙمٌٛم٣من 

ؾم٘مؾ ؾمٔمره َمدرؽم٥م متٝمزت زمرؤي٥م هم٣ًمد ايمزَم٣من واظم٘م٣من وايمٔمٗمؾ اإلٞم٣ًمين همٝمٜم٣م ايمذي وم٢م 

هم٣مظمديٛم٥م فمٛمده نم٣مزم٥م وضمقش ووىمر جت٣مر وَمِمٝمدة ؿمقانمٝم٦م وَمرسمع ، فمٛمف احل٣موي ضمٝم٣مسمف يٌح٧م

واظمرأة فمٛمده ذيرة آشمٚم٥م وأهمٔمك مهٜم٣م ايمتخري٤م وايمٛمقاح ، شمٔم٣ميم٤م سمنق إَمقال َمـ ايمٖمٗمراء

وإؾم٣مفم٥م ايمٗمحط َمع َمقاهمٗم٥م زمكم ايمرؤي٥م وايمتٔمٌغم وايمدٓيم٥م وايمدال ضمٝم٧م حتٚمؾ ايمُمخِمٝم٣مت ضمتك 

 (وم هنر احلٝم٣مةإؽم٣مؿمغم حتٚمؾ َمقومٖمف َمـ احلٝم٣مة )ؽمد

 فمٚمؼ احلٖمرة ي٣م ضمٖم٣مر

 فمٚمٗمٜم٣م يمٗم٣مع ايمٗمرار

 يمػ صمًٚمل يمٖمف
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 ضمٛمْمف واؿمٚمره

 زم٘مٙمس َم٣ميمح صخر َمـ ايم٘مػمي٦م

وأدوٞمٝمس ؾم٣مفمر إؾم٘م٣مرم يِمٖمف ايمٌٔمض زم٣ميمٔمٌٗمري وايمٌٔمض أطمر زم٣ميمنوم٥م وايمٔماميم٥م يٕمٚمز 

دة زم٣ميمؼماث ايمٖم٘مري وإديب ئمٛمك زم٣محلداشم٥م ايمٛم٣مجت٥م فمـ صمدل اظمتٛم٣مومّم٣مت ضمٝم٧م ٓ سم٘مقن ايمقٓ

زمرأيف إٓ هبدم ايمٗمديؿ وهذا ؽمالح وم٣مسمؾ ٕضمد أفمٚمدة إَم٥م وايمِمغمورة َمـ طمالل ايمًغمورة 

 ضم٣مول سمٕمغم يمٕم٥م اخلْم٣مب ايمُمٔمري زم٣مؽمتٔمامل ايمثٛمقي٣مت ايمٙمٕمقي٥م زمٖمتح ومراءات َمتٔمددة

 اظمراي٣م سمِم٣ميمح زمكم ايمٓمٜمغمة وايمٙمٝمؾ

 طمٙمػ اظمراي٣م

 صمًد يٖمتح ايمْمريؼ

 ٕوم٣ميمٝمٚمف اجلديدة

ثري٥م وايمروَم٣مٞمًٝم٥م وومِمٝمدة ايمُمٔمر احلر وايمٗمِمٝمدة ايمٛم ,ة ايمٔمٚمقدي٥م وومد ىمت٤م ايمُم٣مفمر ايمٗمِمٝمد

همٛمص ايم٘مت٣مزم٥م إدزمٝم٥م ويمٗمد ؿمقر ؾمٔمراء هذه اظمرضمٙم٥م ايمُمٔمر همتحرر َمـ ىمؾ ارسم٣ٌمط زم٣مجلذور 

ايمُمٔمري٥م ايم٣ًمزمٗم٥م هلؿ واٞمتٗمٙمقا َمـ اظمقوقع ايمُمٔمري إلم اظمقومػ ايمُمٔمري شمؿ إلم اظمج٣مل اظمحقم 

زان ايمُمٔمر وومقاهمٝمف شمؿ حترروا َمٛمٜم٣م وشم٣مروا فمعم ايمِمٝم٣منم٥م هم٣مظمج٣مل اإلٞم٣ًمين ىمذيمؽ ؿمقروا أو

 :وؿمرائؼ سمُم٘مٝمٙمٜم٣م وزمٛمٝمتٜم٣م ايمٖمٛمٝم٥م وؿمقروا أؾم٘م٣مٓ صمديدة دم ايمتٔمٌغم َمـ َمثؾ

 ايمٗمِمٝمدة ايمندي٥م ,1

 ومِمٝمدة اظمْمقٓت واظمالضمؿ ,2

 ومِمٝمدة احل٘م٣مي٥م ايمٗمِمغمة ,3

 ايمٗمِمٝمدة احلقاري٥م ,4

 ومِمٝمدة ايمقَمّم٥م واخلْمٖم٥م ,5

ٛمثقر ايمٗمِمٝمدة ايمٛمثري٥م وٞمِمقص ايم٘مت٣مزم٥م إدزمٝم٥م واؽمتٔم٣مروا َمـ وؾم٘مؾ ؾمٔمراء ايمُمٔمر اظم

ايمٖمٛمقن إطمرى أدواهت٣م يمٖمؽ ومِمٝمدة ايمُمٔمر احلر َمـ إؽم٣مره٣م وإذا ىم٣مٞم٦م ٞم٘م٥ًم ضمزيران ومد 
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شمؿ احلرب ، همٗمد سمٌٔمتٜم٣م ضمرب سممميـ ايمتل أيٗمٓم٦م ايمّمٚمغم ايمٔمريب وأٞمٔمُمتف، أذهٙم٦م ايمٔمرب

إلم  1982إلم ضمِم٣مر زمغموت  1978د إلم حم٣مدشم٣مت ىم٣مَم٤م ديٖمٝم , 1975إهٙمٝم٥م دم يمٌٛم٣من 

زمٕمداد همحرب متقز دم يمٌٛم٣من ضمٝم٧م سمٔمددت إصقات ايمُمٔمري٥م َمتج٣موزم٥م  ضمرب اخلٙمٝم٨م وؽمٗمقط

َمع ايمتج٣مرب ايمُمٔمري٥م زمحٝم٧م سمتٔم٣ميش إؾم٘م٣مل ايمُمٔمري٥م ضمٝم٧م يٛمت٤ًم ىمؾ َمٛمٜم٣م إلم ٞمٚمط َمـ 

 ايمرؤي٥م وَمـ ايمٌٛمٝم٥م وحم٣موٓت ايمتجري٤م وهذه ؽمٚم٥م ايمُمٔمر احلداشمل ضمٝم٧م زمرزت سمًٚمٝم٣مت

َمتٔمددة إؾم٘م٣مل صمديدة َمـ ايمٛمِمقص ازمتداء َمـ ومِمٝمدة ايمٛمثر همٗمِمٝمدة ايم٘مت٣مزم٥م إدزمٝم٥م همٗمِمٝمدة 

ؾمقومل أزمق  ,زمقل ؾم٣مؤول  ,حمٚمد اظم٣منمقط  ,أٞمز احل٣مج  ايمُمٔمر اظمٛمثقر همٗمد َمثؾ ومِمٝمدة ايمٛمثر

وىم٣من ومد َمٜمد يمٗمِمٝمدة ، يقؽمػ اخل٣مل ,أدوٞمٝمس  ,ري٣مض ايمِم٣ميمح  ,ٞمزيف أزمق فمٖمش  ,ؾمٗمرا 

٣م جمٙم٥م ؾمٔمر وزمٗمٝم٦م واضمتّمٛمٜم، وإؽمدي ,ايمٛم٣مس  ,َمٝمن  ,ٙمٝمؾ صمػمان ايمٛمثر صمػمان طم

ايمٗمِمٝمدة حت٣مول رهمض ىمؾ َم٣م هق سمٗمٙمٝمدي ضمٝم٧م اٞمْمٙمٗم٦م ايمٗمِمٝمدة ايمٗمِمغمة اظم٘مثٖم٥م وايمْمقيٙم٥م 

ذات اظمٔمامر ايمدراَمل اظمًتٛمد إلم شمٛم٣مئٝم٣مت َمتداطمٙم٥م وومد ؿمرضم٦م ٞمِمقص احلداشم٥م ايمُمٔمري٥م وم٣موٝم٥م 

راهمؼ ؿمرح هذه ايمٗمّم٣مي٣م سم٣ًمؤٓت ضمقل َمٖمٜمقم ايمُمٔمر  ٓ ضمٌم هل٣م سمُمٚمؾ َمٛم٣مضمل احلٝم٣مة ىمٙمٜم٣م

وسمْمقر هذا اظمٖمٜمقم َمـ زَمـ إلم آطمر وَمٖمٜمقم اإليٗم٣مع ضمٝم٧م سمْمقر َمـ ايمقزن إلم إيٗم٣مع ايمِمٚم٦م 

ٕن ايمٛمص ايمُمٔمري أطمذ يُم٣مهد ويرى ويتٟمَمؾ يًجؾ احل٣ميم٥م وٓ ئمػم فمٛمٜم٣م َمـ طمالل إيٗم٣مع 

 يمٕم٥م طمٙمؼ وسمُم٘مٝمؾ صمديد ايمِمقرة وسم٣ًمؤٓت أطمرى ضمقل يمٕم٥م ايمُمٔمر َمـ يمٕم٥م سمٔمٌغم إلم

 :وافمتػمت ومِمٝمدة ايمُمٔمر ايمقري٧م ايمممفمل إلرث ايمُمٔمر

 :يٗمقل اظم٣منمقط دم ٞمص ايمٕمرزم٣مء

 ومٝمقدٞم٣م َمٗمًٚم٥م فمعم ايمرازمٝم٥م

 وايمٙمٝمؾ يت٣ًمومط دم ايمقادي

 يًغم زمكم ايمثٙمقج واخلٛم٣مدق

 وأيب ئمقد ومتٝمال فمعم صمقاده ايمذهٌل

رئٝم٥م هم١من ايمٛمص ايمتجريٌل صمٔمؾ وإذا ىم٣مٞم٦م َمٛمزيمف ايمُمٔمر دم سمراصمع أَم٣مم هٝمٚمٛم٥م ايمُم٣مؾم٣مت اظم

ايمٛم٣مس ئمروقن فمـ ايمُمٔمر وومد هي٣مصمر ايمُمٔمر زم٣مجت٣مه ايمرواي٥م ايمُمٔمري٥م أو اظمٙمحٚم٥م احلديث٥م أو 

 -أؾم٘م٣مل صمديدة سمٖمروٜم٣م ؿمٌٝمٔم٥م ايمٔمٌم وايمثٗم٣مهم٥م وايمذوق واظمزاج
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خأدةخؽشةخرششّٓخ-

يرومك اٞمدهمع اظمٗم٣مسمؾ ايمٔمريب ئمػم ومٛم٣مة ايمًقيس و 1973ودم ايم٣ًمدس َمـ سممميـ إول فم٣مم 

صمٌؾ ايمُمٝمخ ورزم٣م اجلقٓن ويًٗمط فمٛمف ىمؾ آهت٣مَم٣مت ايمٓم٣مظم٥م ايمتل وصٚمف هب٣م إفمداء ويٌدد 

ويمٗمد أشم٦ٌم اإلٞم٣ًمن ايمٔمريب أص٣ميمتف ايمٗمقَمٝم٥م فمعم - ايمُم٘مقك ايمتل أضمدوم٦م زمٗمدرسمف وأص٣ميم٥م ومٝمٚمف

ىمؾ صٔمٝمد وأزمرز ومدرسمف احلّم٣مري٥م وسمِمٚمٝمٚمف فمعم ايمٛمٌم وايمتحرير َمٜمام ىم٣من ايمثٚمـ وومد سمٟمىمد 

هنقض ايمقؿمـ ايمٔمريب َمـ أومٍم َمٕمرزمف إلم َمممومف يُم٣مرك دم هذه احلرب اظمجٝمدة ذيمؽ دم 

ويمٗمد - واَمتُمؼ يمٙمٚمٔمرىم٥م ىمؾ إؽمٙمح٥م ايمٔمً٘مري٥م وايمًٝم٣مؽمٝم٥م وآومتِم٣مدي٥م وإدزمٝم٥م وايمٖمٛمٝم٥م

دطمؾ إدب احلرب واؽمتٛمٖمر صمٝمش إدب َمٛمذ ايم٣ًمفم٣مت إولم يمٙمٚمٔمرىم٥م ىمت٤م ٞمزار وم٣ٌمين 

)إذا ىم٣مٞم٦م ايمدول ايمٔمرزمٝم٥م ومد اؽمتٛمٖمرت صمٝمقؾم٣م ودفم٦م : همٗم٣مل، دفمقة فم٣مصمٙم٥م ٓضمتٝم٣مؿمل إدب

هم١من فمعم و٣ٌمط إدب ايمٔمريب واضمتٝم٣مؿمٝمف وومدَم٣مء حم٣مرزمٝمف ، اضمتٝم٣مؿمٝمٝمٜم٣م طمالل شمامن وأرزمٔمكم ؽم٣مفم٥م

أن يتجٚمٔمقا هؿ أيّم٣م طمالل شمامن وأرزمٔمقن ؽم٣مفم٥م وَمٔمٜمؿ أوراومٜمؿ ايمثٌقسمٝم٥م وأومالَمٜمؿ ووؿمٛمٝمتٜمؿ 

َم٘م٣من دم ايمُمقارع دم إزوم٥م فمعم أنمِم٣من إؾمج٣مر أَم٣مم َم٘م٣من آصمتامع همٝمٚم٘مـ أن ي٘مقن دم أي 

، ىمؾ ايمٗمْمر َم٣ًمهمرة إلم اظمجد-- أهي٣م إدزم٣مء ىمؾ ايمٗمْمر َم٣ًمهمرة إلم اجلٌٜم٥م-- فمعم أفمٚمدة ايمٛمقر

وىم٣من إدزم٣مء ايمٔمرب فمعم  :(---همتجٚمٔمقا زمنفم٥م ٕٞم٘مؿ إذا مل سم٘متٌقا ايمٝمقم همٙمـ سم٘متٌقا أزمدا

ؼ وفمٛمػ زمٚمٔم٣مرك ايمتحرير وزمْمقٓسمف وجت٣موزوا َمًتقى اظم٠ًمويمٝم٥م ايمت٣مرخيٝم٥م يمٗمد اٞمٖمٔمٙمقا زمٔمٚم

فمٗمدة ايمذٞم٤م ايمتل ؾمٙم٦م أومالَمٜمؿ وؽمقدت أدهبؿ زم٣ميمٝمٟمس وايمتُم٣مؤم همٚمّمقا ي٘متٌقن دم خمتٙمػ 

إؾم٘م٣مل إدزمٝم٥م ايمتل سمًتقفم٤م آٞمٖمٔم٣مل اظم٣ٌمذ همٖم٣مو٦م أهن٣مر ايمِمحػ زم٣ميمٗمِم٣مئد واخلقاؿمر 

ـ اظمٔم٣مين اإلجي٣مزمٝم٥م ايمتل ويمٗمد فمػم أدب سممميـ وَم٣م سماله فم- واظمٗم٣مٓت شمؿ ايمٗمِمص ايمٗمِمغمة

يم٘مـ ، همجرهت٣م ضمرب ايمتحرير ومتثٙم٦م زم٣محلامؽم٥م وايمتٖم٣مؤل وآفمتزاز زم٣ميمٌْمقٓت وآٞمتِم٣مرات

ؾمٌح اظم٣ميض إؽمقد ىم٣من شمٗمٝمال فمعم أدزم٣مئٛم٣م همٗمد ـمؾ يٙمٗمل ـماليمف ايمٗم٣ممت٥م فمعم أدهبؿ همٝمتذىمرون 

٣مسمٙمقن دم اظمٔم٣مرك ىم٣مزمقس اخلقف وإؽمك وهؿ يتْمٙمٔمقن زم٣ميمٔمج٣مب واحلامؽم٥م إلم َم٣م ُيٗمٗمف اظمٗم

)ومٌؾ هذه : ىمت٤م إدي٤م فمقم ىمٛمٔم٣من دم طم٣مؿمرة صحٖمٝم٥م يًجؾ همٝمٜم٣م هذه اظمٖم٣مروم٥م دم اإلضم٣ًمس

احلرب ىم٣مٞم٦م يمديٛم٣م خم٣موهمٛم٣م ايمِمٕمغمة أو ايم٘مٌغمة وايمٝمقم وزمٔمد ضمقارم أؽمٌقفمكم َمـ ايمٗمت٣مل ايمٌْمقرم 

٣مة وايمثٗم٥م زم٣مظمًتٗمٌؾ ٞمُمٔمر زمٟمٞمٛم٣م مل ٞمخن إٓ سمٙمؽ اظمخ٣موف وأٞمٛم٣م رزمحٛم٣م ايم٘مثغم رزمحٛم٣م إَمؾ زم٣محلٝم

وَمـ ايمٔمراق يٛمٜمض إدي٤م  :(---ورزمحٛم٣م اإلرادة احلرة دم َمقاصٙم٥م ايمٗمت٣مل ضمتك ايمٛمٌم وايمتحرير
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: فمقم احلقم دم سممميـ يمٝمُمٝمع أضمزان اظم٣ميض ايمقصمٝمع ويًتٗمٌؾ ؿمالئع ايمٖمجر اجلديد زمحامؽم٥م وهمرضم٥م

س زم٣ميم٠ٌمس سممميـ ايمٔمٓمٝمؿ سمْم٣ميرت طمٝم٣مم ايمُمجـ ومتزوم٦م نمامَم٣مت اإلضم٣ًم دم ايم٣ًمدس َمـ)

وسمدهمٗم٦م يٛم٣مزمٝمع ايمٖمرح ايمْمٖمقرم ايمٕم٣مَمر سمرش ايمٛمًامت ايمتل نمّمٛمٜم٣م افمتِم٣مر إمل اظمرسمُمػ زمٌُم٣مئر 

وَمرضم٣ٌم زمٌْمقٓت سممميـ وهٛمٝمئ٣م يمٙمزٞمقد -- همٝم٣م َمرضم٣ٌم زمٖمرؽم٣من ايمزضمػ اظمٗمدس، ايمٖم٣مرس ايمٔمريب

٣مل ؽمٝمٛم٣مء ايمًٚمر ايمتل سمُمد أص٣مزمٔمٜم٣م ايمٖمتٝم٥م فمعم ايمًالح وايمٛم٣مر دضمرًا أىمٝمد يمٙمتٛمكم اهل٣مرب فمعم رَم

وومد صقر إدب زمْمقٓت  :(---وسمالل اجلقٓن وؽمحٗم٣م أزمدي٣م يم٘مؾ أفمداء ايمُمٚمس ايمٔمرزمٝم٥م

ايمُمٔم٤م ايمٔمريب مج٣مهغم وَمٗم٣مسمٙمكم ىمؾ أطمذ دوره دم اظمٔمرىم٥م وىمؾ رء فمٌئ هل٣م يمٗمد ىم٣من ايمقؿمـ ىمٙمف 

ىمت٦ٌم إدزمٝم٥م نم٣مدة ايمًامن سمِمقر زم٣مفمتزاز زمْمقيم٥م --- ؽم٣مضم٥م ومت٣مل وىم٣من يمٙمٌْمقيم٥م أىمثر َمـ وصمف

صحٝمح أن فمممات ايمٌٝمقت هتدَم٦م همقق رؤوس --- دَمُمؼ ه٣مٞمقي ايمٔمرب: )هغم ايمُمٔم٤ممج٣م

أصح٣مهب٣م وايمًٝم٣مرات اٞمٖمجرت زمٟمهٙمٜم٣م وأنمِم٣من إؾمج٣مر دم ايمُمقارع محٙم٦م شمامر احلرب ايمٌممي٥م 

همٖمل ، اظمٚمزوم٥م ايمداَمٝم٥م اظمٔمٚمدة زمٔمرس ايمدم إٓ أن ايمُمٚمس فم٣مدت سمممق َمـ صمديد دم فمٝمقن أهٙمٜم٣م

ؽمْمقح اظمٛم٣مزل ودم ؾمٗمقق إرض اظمحٖمقرة زم٣ميمٗمٛم٣مزمؾ ودم َم٣ًمم ىمؾ ؾم٣مرع وىمؾ زوم٣مق وفمعم 

ايمرؾم٣مش دم ىمتػ وؽمؾ إىمؾ دم ايم٘متػ إطمرى دَمُمؼ احلرائؼ : ايمؼماب يٖمقر اظمٗم٣مسمٙمقن ايمُم٣ٌمن

ورؽمؿ إدب صقرة رائٔم٥م يمٙمٚمٗم٣مسمؾ ايمٔمريب أزمرزسمف زمْمال  :(---سميضء َمٛم٣مرة دم يمٝمؾ ذيمٛم٣م ايمْمقيؾ

يمتحرير ويٌذل أفمز َم٣م يٚمٙمؽ ايمرصم٣مل َمـ أصمؾ هذا اهلدف هذا اجي٣مزمٝم٣ًم وافمٝم٣م جيًد آَم٣مل أَمتف دم ا

 :ؽمٙمٝمامن ايمٔمٝمًك يٗمرأ دم دهمؼم َمٗم٣مسمؾ فمريب ويػمز هذه ايمًامت

 إلم أرد أوم٣مسمؾ ىمل

 ايمًٚمرة طمدود رَم٣ميمٛم٣م

 وؿم٣م-- َمٖم٣مسمٝمح ايمٌٝمقت

 ل ؿم٣مل ايمُمقق واهلجرة

 ايمت٣مريخ أرد جلٌٜم٥م

 ايمٕمرة سمٟميمؼ ىمؾ

 اإلٞم٣ًمن أرد ىمراَم٥م

 احلرة أريض َمٔمٛمك
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فمْمك اظمٗم٣مسمٙمقن ايمُمجٔم٣من ايمقاومع ايمٔمريب وصمٜم٣م صمديدًا يممق زم٘مػمي٣مء ايمٔمزة وايم٘مراَم٥م يمٗمد أ

وروضمف اظمجٝمدة زم٣مومٝم٥م دم اظمٗم٣مسمٙمكم دم اجلامهغم ضمتك -- سممميـ َم٢م- ويٚمحق أشم٣مر اهلزيٚم٥م واظمذيم٥م

وم٣مل ؽمٙمٝمامن ايمٔمٝمًك يًجؾ إضم٣ًمؽمف هبذه ايمروح وي٠مىمد - يتؿ ايمتحرير وسمًتٔم٣مد إرض ايمًٙمٝم٥ٌم

 :ٙمكم ايمذيـ ٞمٖمروا إلم أداء ايمقاصم٤م َم٣م يزايمقن دم اظمٝمدانأن اظمٗم٣مسم

 سمممــيـ مل يٛمتــف ايمُمــقط ايمــذي زمــدأت

 

ــروا  ـــ ٞمٖم ــدان َم ــٝمض دم اظمٝم ــؽ ايمٌ  طمٝمقيم

 0101-0971خ0ًاألسدْخيفخفٍغـنيخ-خة 

خ0967األدةخثؼذخٔىغخخؽضّشاْخػبَخ-0

م ٞمٖمًف وومد ىم٣مٞم٦م ٞم٘م٥ًم ضمزيران زيمزآ فمٛمٝمٖم٣م هز اإلٞم٣ًمن ايمٔمريب ووؤمف َمقوع آهت٣مم أَم٣م

 :فم٘مس إدب هذه إزَم٥م ايمٗم٣مسمٙم٥م زمٟمؽمٙمقزمكم َمتٛم٣مومّمكم

اجتف إلم ؽمٙمٌٝم٣مت ايمقاومع ايمٔمريب وصمًٚمٜم٣م ومحٙمٜم٣م َم٠ًمويمٝم٥م َم٣م ضمدث -- أؽمٙمقب ؽمٙمٌل ,ا

وومد َمثؾ ايمُم٣مفمر ٞمزار وم٣ٌمين هذا إؽمٙمقب دم َمٔمٓمؿ ايمٗمِم٣مئد ايمتل ىمتٌٜم٣م زمٔمد اخل٣مَمس َمـ 

 -ضمزيران

٠ًمويمٝم٥م ايمٛم٘م٥ًم فمعم اخلالهم٣مت ايمِمٕمغمة ايمتل ؾمٕمٙمتٛم٣م وه٣م هق ذا فمٌد ايمقه٣مب ايمٌٝم٣ميت يٙمٗمل َم

 :فمـ ايمٗمّمٝم٥م ايم٘مػمى وآؽمتٔمداد هل٣م همٝمٗمقل

 ؿمحٛمتٛم٣م دم َمٗم٣مهل ايمممق ضمرب ايم٘مٙمامت

 وإىم٣مذي٤م وهمرؽم٣من اهلقاء

 -ؾمٕمٙمتٛم٣م ايمؼمه٣مت

اجتف إلم اظمٗم٣موَم٥م ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥م ايمتل أطمذت سمث٦ٌم أومداَمٜم٣م فمعم أرض -- أؽمٙمقب اجي٣ميب ,ب

وىم٣من طمغم َمـ صقره٣م ايمُمٜمٝمد نم٣ًمن ىمٛمٖم٣مين دم أنمٙم٤م جمٚمقفم٣مسمف  ايم٘مٖم٣مح وسمٖمرض ٞمٖمًٜم٣م

همٗمد رؽمؿ صقرة اجي٣مزمٝم٥م يمإلٞم٣ًمن ايمٔمريب ايمٖمٙمًْمٝمٛمل ايمذي ضمْمؿ ىمٙمٚم٥م ٓصمئ يمٝم٘مقن ، ايمٗمِمِمٝم٥م

همدائٝم٣م َمٗم٣مسمال يرهمض اهلزيٚم٥م وسمقايم٦م أٞم٣مؾمٝمد ؾمٔمراء اظمٗم٣موَم٥م دم داطمؾ إرض اظمحتٙم٥م ودم 

ر وٓ سمرى دم ايمٛم٘م٥ًم إٓ نمامَم٣م أؽمقد ٓ يًتْمٝمع طم٣مرصمٜم٣م سمتحدى ايمٗمقة ايمٕم٣مؾمٚم٥م دم وفمل وإسا

 -أن ُيج٤م فمـ أفمٝمٛمٜم٣م َمًتٗمٌؾ هذه إَم٥م وومدرهت٣م فمعم حترير إرض واإلٞم٣ًمن
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 اٌشؼشخاٌفٍغـْينخ-0

 0101-0971خ0أدةخاألسعخاحملزٍخخ-

م ومًؿ يمٝمس زم٣ميم٘مٌغم َمـ ؽم٘م٣مهن٣م ايمٔمرب ضم٣مول دم  1948زمٗمل فمعم أرض همٙمًْمكم زمٔمد فم٣مم 

تالل وايمتٔمًػ أن يقاصؾ ضمٝم٣مسمف وومد زمرز دم نمٝم٣مه٤م يمٝمؾ آضمتالل ـمروف وم٣مؽمٝم٥م َمـ آضم

أدزم٣مء ؾم٣ٌمن صمٔمٙمقا إدب ؽمالضم٣م دم َمٔمرىم٥م ايمِمٚمقد وايمٌٗم٣مء فمعم إرض ئمٚمؼ ايمقفمل وئمزز 

وومد ىمت٤م ايمُم٣مفمر - ضم٤م إرض وي٧ٌم اإليامن زمٗمدرة اإلٞم٣ًمن فمعم اخلالص وصمدوى ىمٖم٣مضمف

إن صمقهر : )٣مم ٕدب إرض اظمحتٙم٥م همٗم٣ملحمٚمقد درويش دم إضمدى َمٗم٣مٓسمف ُيدد اإلؿم٣مر ايمٔم

هم٘م٣من أدزم٣م ، ومتثٙم٦م اظمٗم٣موَم٥م دم أدب إرض اظمحتٙم٥م متثالً ضمٗمٝمٗمٝم٣مً ، (أدزمٛم٣م ايمرهمض وايمديٛمقٞم٥م

ىمٖم٣مضمٝم٣م يرزمط ايم٘مٙمٚم٥م زم٣مظمامرؽم٥م ايمٛمّم٣ميمٝم٥م ايمٝمقَمٝم٥م ٕؽم٣ميمٝم٤م آوْمٜم٣مد وىم٣مٞم٦م رؤيتف يمٙمحٝم٣مة 

٣مص٥م دم ارسم٣ٌمؿم٣مهت٣م ايمٔم٣مَم٥م وسمدرك صٙم٥م واومٔمٝم٥م سمدرك احلٗمٝمٗم٥م إدراىم٣م َمقوقفمٝم٣م همؼمى ايمٓمقاهر اخل

آضمتالل ايمِمٜمٝمقين زم٣مإلَمػمي٣ميمٝم٥م ايمٔم٣مظمٝم٥م ويٚمزج إدب سمِمقير ايمقاومع اظمٟمؽم٣موي زم٣ميمتٖم٣مؤل 

 -ايمثقري ايمذي ئمزز ايمثٗم٥م زمحرىم٥م ايمت٣مريخ وزم٣ميمٗمدرة فمعم ايمٛمٌم َمـ طمالل ايمِمٚمقد وايمٛمّم٣مل

 :يٗمقل حمٚمقد درويش

 ي٣م داَمل ايمٔمٝمٛمكم وايم٘مٖمكم أن ايمٙمٝمؾ زائؾ

  نمرهم٥م ايمتقومٝمػ زم٣مومٝم٥م وٓ زرد ايمًالؽمؾٓ

 ٞمغمون َم٣مت ومل مت٦م روَم٣م زمٔمٝمٛمٝمٜم٣م سمٗم٣مسمؾ

 وضمٌقب ؽمٛمٌٙم٥م جتػ ؽمتٚمأل ايمقادي ؽمٛم٣مزمؾ

وومد متٝمز هذا - وَمـ ايمقاوح أن ٞمغمون هٛم٣م رَمز آضمتالل وايمْمٕمٝم٣من وروَم٣م رَمز اظمٗم٣موَم٥م

٥م فمعم فمروزم٥م إدب زمٔمدة أزمٔم٣مد متثؾ َمقاومػ ايم٘مٖم٣مح واظمٗم٣موَم٥م يمٙمٜمجامت ايمِمٜمٝمقٞمٝم٥م ايمممؽم

 -اإلٞم٣ًمن ايمٔمريب ايمٖمٙمًْمٝمٛمل ووصمقده وؾمخِمٝمتف اإلؽمالَمٝم٥م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

ايمدهم٣مع فمـ ايمُمخِمٝم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمتل ه٣ممجٜم٣م آضمتالل زم٣ميمتٚمٝمٝمز ايمٔمٛمٌمي وآهت٣مَم٣مت  ,أ

ايم٣ٌمؿمٙم٥م زمٗمِمقره٣م احلّم٣مري همقاصمف إدزم٣مء هذا اهلجقم زم٣مٓفمتداد زمٔمروزمتٜمؿ ودهمع هتٚم٥م ايمٗمِمقر 

 :ويشوايمٔمجز يٗمقل حمٚمقد در
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 وٓ ختجؾ، ٞمٔمؿ فمرب

 وٞمٔمرف ىمٝمػ ٞمٚمًؽ ومٌّم٥م اظمٛمجؾ

 وىمٝمػ يٗم٣موم إفمزل

 وٞمٔمرف ىمٝمػ ٞمٌٛمل اظمِمٛمع ايمٔمٌمي واظمٛمزل

وَمـ طمالل هذا ايمُمٔمقر ايمٗمقَمل زمٚمّمٚمقٞمف اإلٞم٣ًمين اظمتٗمدم حتًًقا حلرىم٣مت ايمتحرر دم 

اظمٌمي ايمٔم٣ممل زمٔم٣مَم٥م ودم ايمقؿمـ ايمٔمريب زمخ٣مص٥م همٟميدوا ٞمّم٣مل ايمُمٔم٤م اجلزائري وىمٖم٣مح ايمُمٔم٤م 

 :وم٣مل ايمُم٣مفمر سمقهمٝمؼ زي٣مد يُمٝمد زمِمٚمقد ايمُمٔم٤م ايمٔمريب دم َمٌم دم َمٔمرىم٥م زمقر ؽمٔمٝمد

 يــ٣م زمــقر ؽمــٔمٝمد وأٞمــ٦م رفمــ٤م وم٣مسمــؾ

 
ــــؿ  ــــقل اظمٔمِم ــــد ضم ــــزارديـ ايمٗمٝم  يمٙم

ــــ٥ٌم  ــــ ونمّم ــــد ايمٔميص ــــل ايمٛم٘م  ي٘مٖمٝمٛم

 
ـــــ٣مك اظم  ــــــ مح ـــــد فم ـــــإين زمٔمٝم  مي

٥م فمعم ايمتٛمديد زمجرائؿ آضمتالل وهمّمحٜم٣م ضمٝم٧م وم٣مم ايمقصمقد ايمِمٜمٝمقين َمٛمذ ايمٌداي ,ب 

اإلره٣مب وايمٔمدوان هم٣مرسم٘م٤م َمذازمح زمُمٔم٥م إلزم٣مدة اإلٞم٣ًمن ايمٔمريب واصمتث٣مث صمذوره َمـ إرض 

 :ايمٔمرزمٝم٥م وم٣مل ايمُم٣مفمر ؽم٣ممل صمػمان يٛمدد زمٚمذزمح٥م ىمٖمر وم٣مؽمؿ

 ايمدم مل جيػ وايمٌمطم٥م َم٣م سمزال

 وايمٗمٌقر--- متزق ايمّمٚمغم

 َمٖمتقضم٥م دم همٚمٜم٣م أىمثر َمـ ؽم٠مال

 ومل يزل َمدطمؾ ىمٖمر وم٣مؽمؿ

 ايمٙمٝمٙم٥م ايمًقداءَمروفم٣م َمـ هقل سمٙمؽ 

 أره أن أصمثق فمعم ايمٗمٌقر واجلزار

 يًح٤م ضمٗمؾ إرض َمـ حتتل وئمْمل يمٙمري٣مح ايمدار

ايمتُم٧ٌم زم٣مٕرض وايمتٛمديد زم٣ميمٛمزوح واخلروج َمـ َمٔمرىم٥م ايمٌٗم٣مء يمٗمد ىم٣من نمرض ىمؾ  ,ج

سمٙمؽ اجلرائؿ وايمٗمٜمر وايمتٚمٝمٝمز ايمٔمٛمٌمي وآؽمتٝمالء ايمتٔمًٖمل فمعم إرض دهمع ايمٌٗمٝم٥م ايم٣ٌمومٝم٥م إلم 

يٗمقل سمقهمٝمؼ زي٣مد َمٔمػمًا فمـ وفمل اإلٞم٣ًمن ايمٖمٙمًْمٝمٛمل يمٙمٌٗم٣مء وايمث٣ٌمت فمعم إرض ايمٛمزوح 

 :هم٣موح٣م أؽم٣ميمٝم٤م آضمتالل ايم٣ٌمنمٝم٥م دم ومٜمر اإلرادة َم٠مىمدا ايمِمٚمقد واظمٗم٣موَم٥م هل٣م
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 هٛم٣م فمعم صدورىمؿ زم٣مومقن ىم٣مجلدار

 ٞمٛمٓمػ ايمِمحقن دم احل٣مٞم٣مت

 وٞمٚمال ايم٘م٠موس يمٙم٣ًمدات

 ضمتك ٞمًؾ يمٗمٚم٥م ايمِمٕم٣مر

 ِمخراإذا فمْمُمٛم٣م ٞمٔمٌم ايم

 وٓ ٞمرضمؾ-- وٞمٟمىمؾ ايمؼماب إن صمٔمٛم٣م

 ٓ ٞمٌخؾ، ٓ ٞمٌخؾ، وزم٣ميمدم ايمزىمل ٓ ٞمٌخؾ

 --وَمًتٗمٌؾ-- وضم٣مرض-- هٛم٣م يمٛم٣م َم٣مض

ايمُمقق إلم يمٗم٣مء إهؾ اظمممديـ زمٛمػمة ىمٖم٣مضمٝم٥م َم٠مشمرة ضمٝم٧م ىم٣من أدب إرض اظمحتٙم٥م  ,د

زح هذا ؾمٔمرا وٞمثرا يٖمٝمض زمُمقق ضم٣مر إلم إهؾ وإضم٥ٌم ايمذيـ ذدهتؿ ايمٛم٘م٥ٌم وىم٣من يام

 ايمُمقق سمِمٚمٝمؿ فمعم ايمِمٚمقد وسمٖم٣مؤل زم٣ميمٙمٗم٣مء يٗمقل حمٚمقد درويش

 أصقات أضم٣ٌمئل سمُمؼ ايمريح سمٗمتحؿ احلِمقن

 ي٣م أَمٛم٣م اٞمتٓمري أَم٣مم ايم٣ٌمب إٞم٣م فم٣مئدون

 هذا زَم٣من ٓ ىمام يتخٝمٙمقن

 زمٚمُمٝمئ٥م اظمالح جتري ايمريح

 وايمتٝم٣مر يٕمٙمٌف ايمًٖمكم
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 ؽبيخاٌشؼش

خيفخاجلضّشحخاٌؼشثْخ
 ًاخلٍْظخاٌؼشثِ

خٌؼيذخادلؼبطشيفخا
خ0971-0101

خ0101,خ0971خيفخاٌغؼٌدّخخ-أ

ـمٜمرت ىمقىم٥ٌم َمـ ايمُمٔمراء زمٔمد ايمًٌٔمٝمٛمٝم٣مت ؾم٘مٙم٦م رؤي٥م ؾمٔمري٥م صمديدة زمٖمٔمؾ ٞم٘م٥ًم 

 1982ونمزو يمٌٛم٣من  1979وىم٣مَم٤م ديٖمٝمد  1972وأضمداث أيٙمقل إؽمقد  1967ضمزيران 

دة ىم٣ميمني٣ميمٝم٥م وزمٖمٔمؾ ايمتٕمغمات آصمتامفمٝم٥م وآومتِم٣مدي٥م وايمٖم٘مري٥م وـمٜمرت َمدارس أدزمٝم٥م صمدي

وايمقصمقدي٥م هذه ايمرؤي٥م ايمُمٔمري٥م اجلديدة متثٙم٦م دم ايمُم٘مؾ واظمّمٚمقن وايمرؤي٣م وايمدٓيم٥م  ,

وَمقروث ؾمٔمٌل وومد ىم٣مٞم٦م ومِمٝمدة ايمٛمثر  ,ورَمقز حمٙمٝم٥م  ,وات ايمُمٔمري٥م َمـ أؽم٣مؿمغم وإد

م حلًكم طمزٞمدار 1937ايمٔمٚمقدي٥م ىمام ورد دم ىمت٣مب وضمل ايمِمحراء  ؽم٣مزمٗم٥م يمٗمِمٝمدة ايمتٖمٔمٝمٙم٥م

ح ايمُمٔمر اظمٛمثقر ضمٝم٧م ىم٣مٞم٦م جت٣مرب همقزي٥م أزمق طم٣ميمد وحمٚمد فمٌٝمد احلريب وحمٚمد حت٦م َمِمْمٙم

ايمُم٣مفمر ٣مرب أمحد اظمال وٞم٣ميػ اجلٜمٛمل جلٛمس إديب وىمذيمؽ جتايمدَمٝمٛمل ىمٟمزمرز ايمتج٣مرب هلذا ا

ىمرس صمٜمده يمٙمتجديد زمٟمومٍم َم٣م يٚم٘مـ وىمذيمؽ  وايمذي، ايمتٗمٝمتف ظمدة شمالث ؽمٛمقات ايمذي

ؾم٣مفمر أفمرهمف َمـ طمالل إوم٣مَمتل دم ايمًٔمقدي٥م دم َمديٛم٥م سمٌقك  ايمُم٣مفمر ايم٘مٌغم َمٛمِمقر اجلٜمٛمل وهق

ىمٚمقـمػ زمريد اؽمتٚمٔم٦م يمف ؿمقيال ظمدة شمالث ؽمٛمقات وفمرهم٦م َمدى فمٚمؼ َمقهٌتف ايمُمٔمري٥م دم 

ؽمٜمرات ؾمٔمري٥م دم جمٙمس زمٝمتف وىمذيمؽ هدى ايمدنمٖمـ وومد واصمٜم٦م ومِمٝمدة ايمٛمثر فمٛمدهؿ فمدة 

 :هتؿ فمعم رأؽمٜم٣م

 ايمٕمٚمقض,1

 آنمراق دم اإلهب٣مم ,2
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 اظمّمٚمقننمٝم٣مب  ,3

 ,ايمرَمز  ,وَمع أن هذه ايمٗمِمٝمدة ايمٛمثري٥م افمتٚمدت فمعم نمٝم٣مب اظمّمٚمقن إٓ أهن٣م رىمزت فمعم

وومد ؾمٜمد ايمُمٔمر  :ػ يمٙمٖم٘مرةٝمثايمت٘م ,ظمقؽمٝمٗمك اظمٛمُمٗم٥م َمـ ايمٙمٕم٥م ا ,اإليٗم٣مع ايم٘مٝمٖمل  ,اإلُي٣مء 

ايمًٔمقدي اظمٔم٣مس اٞمدهم٣مفم٣م ٞمحق ؾمٔمر احلداشم٥م اؽمتج٣مزم٥م يمتٕمغمات ايمٔمٌم همػمز ؾمٔمراء َمـ أَمث٣مل 

فمٌد اهلل  ,حمٚمد صمػم احلزَمل  ,أمحد ايمِم٣ميمح  ,حمٚمد ايمثٌٝمتل  ,فمقم ايمدَمٛمل  ,د احلٚمٝمديـ ؽمٔمٝم

 ,فمٌد اهلل اخلممَمل  ,فمقم زم٣مهمٗمٝمف ,ضمًـ ايمًٌع  ,فمٌد اهلل ايمزيد  ,ٚمد ايمٔمقم حم,ايمِمٝمخ٣من 

 ,حمٚمد ايمٔمًٔمقس ,شمري٣م ايمٔمريض  ,طمدجي٥م ايمٔمٚمري  ,فمٌد ايم٘مريؿ ايمٔمقدة  ,ضمزام ايمٔمتٝمٌل 

وىم٣من هٛم٣مك دم ، أمحد فم٣مئؾ همٗمٝمف ,فمقم ايمٔمٚمري  ,أمحد ىمتقفم٥م  ,اهلزاَمل  فمٌد اظمحًـ ؽمٔمد

م شمٙم٥م َمـ ايمُمٔمراء فمعم رأؽمٜمؿ ٞم٣ميػ  1999 ,1996ايمُمٔمر سمٌقك ممـ فم٣ميُم٦م َمٔمٜمؿ أَم٣مد

وومد حتررت ومِمٝمدة ايمتٖمٔمٝمٙمٝم٥م َمـ ىمؾ  (هئم٣م ىمٚمـ ٓ يٚمر)اجلٜمٝمٛمل دم جمٚمقفمتف ايمُمٔمري٥م 

حمتقاه٣م ومحٙم٦م َمّم٣مَمكم صمديدة ضمٝم٧م  أؽم٣مس ايمتٗمٙمٝمد ضمٝم٧م ؽم٣ميرت روح ايمٔمٌم وسمٛمقع

اطمتٙمط اخل٣مص زم٣ميمٔم٣مم وايمذايت زم٣مجلٚمٔمل دم ايمٌح٧م فمـ ايمقؿمـ احلٙمؿ وفمػم ايمثٌٝمتل فمـ اهلؿ 

ايمٔمريب واظمٟمؽم٣مة ايمٗمقَمٝم٥م ىمٜم٣مصمس َمًتٚمر واهتؿ ايمِمٝمخ٣من زمتقـمٝمػ َمٖمردات ؾمٔمٌٝم٥م َمٜمٚمُم٥م 

وره٣م وفمقم ذات زمٔمد دٓرم مجٝمؾ وىمذيمؽ ؽمٔمد احلٚمٝمديـ ايمذي ىمت٤م ايمٙمٕم٥م يم٘مل هيزه٣م َمـ صمذ

ايمدَمٝمٛمل ايمذي أؽمس واحلٚمٝمديـ ايمٗمِمٝمدة اظمدورة واختذ ايمدَمٝمٛمل َمـ ايمٕمرزم٥م ايمٛمٖمًٝم٥م وآنمؼماب 

ه٣مصم٣ًم ي٠مرومف َمـ طمالل احلٛمكم يمٙمِمحراء وومد متتزج اظمرأة زم٣ميمقؿمـ فمٛمد حمٚمد احلريب ويتٟميمؼ 

,٘م٥م ايمُم٣مفمر ٞم٣ميػ اجلٜمٛمل دم ومِمٝمدسمف وؿمٛمل اظمزيـ زم٣ميمػموق يمٝمػمز ىمٟمفمٚمؼ ؾم٣مفمر دم ؾمامل اظمٚمٙم

 ,ويمْمٝمٖم٥م وم٣مري  ,وشمري٣م ايمٔمريض  ,وومد ـمٜمرت أؽمامء ٞم٣ًمئٝم٥م َمٜمٚم٥م ىمخدجي٥م ايمٔمٚمري  ,سمٌقك

وىمٛم٦م طمالل إوم٣مَمتل دم  وهم٣مؿمٚم٥م ايمٗمرين ,وهم٣مؿمٚم٥م اجلٌٝمقم  ,هٛمدي وَمٛمتٜمك ايمٗمرر وأؾمج٣من 

سمٌقك َمدرؽم٣م يمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ومد ىمت٦ٌم زمحث٣م فمـ هم٣مؿمٚم٥م ايمٗمرين وأيمٗمل ايمٌح٧م دم أَمًٝم٥م ٞمٗمدي٥م دم 

ديب وومد ـمٜمر ؾمٔمر آيمتزام ايمديٛمل َمـ طمالل إدب اإلؽمالَمل َمـ طمالل ٞم٣مدي سمٌقك إ

حلٝم٣مة ممثال زم٣ميمُم٣مفمر فمٌد ايمرمحـ ايمٔمُماموي وإزمراهٝمؿ أزمق فم٣ٌمدة ايمتِمقر اإلؽمالَمل يمٙم٘مقن وا

وَم٣م يزال ,هايٖمق سمٛم٣مدي٘مؿ ,وىمٛم٦م ومد ىمت٦ٌم دراؽم٥م ٞمٗمدي٥م فمـ ايمٔمُماموي متثٙم٦م دم ومِمٝمدسمف 

 -ىم٣من ُيت٣مج إلم دراؽم٥م أفمٚمؼؽمٝمؾ ايمُمٔمر ايمًٔمقدي َمًتٚمرًا وإن 
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 0971,0101خيفخاإلِبسادخاٌؼشثْخخادلزؾذحخ-ة

إلم  1972إلم ضمرب أيٙمقل  1967سمتقالم إضمداث دم ايمقؿمـ ايمٔمريب َمـ هزيٚم٥م ضمزيران 

إلم احلرب إهٙمٝم٥م دم يمٌٛم٣من إلم جمزرة صػما وؾم٣مسمٝمال هم٣مٓصمتٝم٣مح اإلهائٝمقم  1973ضمرب سممميـ 

ٖم٣مفمؾ ايمُمٔمر اإلَم٣مرايت َمٔمٜم٣م ويتٌٛمك ايمُمٔمراء إؽمٙمقب احلداشمل همٝمت :يمٙمٌٛم٣من إلم شمقرة احلج٣مرة

يمٙمُمٔمر فمعم يد ضمٌٝم٤م ايمِم٣ميغ شمؿ صم٣مء زمٔمده فم٣مرف اخل٣مصم٥م شمؿ ىمريؿ َمٔمتقق وـمٝم٥ٌم مخٝمس وأمحد 

وومد رىمز هذا اجلٝمؾ فمعم ايمٗمّم٣مي٣م اظمٔم٣مسة يمٙمُمٔمراء  :راؾمد شم٣مين وَمٝمًقن صٗمر اهل٣مؾمٚمل

يمٗم٣مهمٝم٥م َمٔمػميـ فمـ سمُمت٦م إَم٥م ووٝم٣مفمٜم٣م وومد هم٣منمرومقا دم ايمرَمز وايمٕمٚمقض وجت٣مهٙمقا ايمقزن وا

ىمت٤م ؾمٔمراء اإلَم٣مرات دم هذا ايمٔمٌم فمـ ضم٤م اظمرأة فمذري٣م ىمام وحتدث زمٔمّمٜمؿ فمـ َمٖم٣مسمٛمٜم٣م 

صمًدي٣م ىمام دم نمزيمٝم٣مت صٗمر اهل٣مؾمٚمل وَم٣مٞمع ؽمٔمٝمد ايمٔمتٝم٥ٌم وطمٙمٖم٣من زمـ َمِمٌح يٗمقل ايمُم٣مفمر 

 -طمٙمٖم٣من زمـ َمِمٌح َمتحدشم٣م فمـ حمٌقزمتف

 هلٛمــــ٣ماأٞمـــ٦م ايمًــــٔم٣مدة أن رزمحتــــؽ و

 

 وإذا طمنـــــسمؽ هم٣محلٝمـــــ٣مة طمًـــــ٣مر 

 ريبٔموئمد ايمُم٣مفمر ؽمٙمْم٣من ايمٔمقيس أىمثر ايمُمٔمراء اإلَم٣مراسمٝمكم متثٝمال يمٙمُمٔمر ايم 

ــقى ـــ ه ــديتؽ َم ــك هم ـــ أٞمث ــديتؽ َم  هم

 

ـــــ  ـــــ٥م مل سمٗممم ــــــ سمٖم٣مضم ـــــديتؽ َم  هم

ــ٣م  ــقد فم٣مزهم ــ٣م ايمٔم ــٝمعم أٞم ــ٣م يم ــٝمس ي ــ٣م وم  أٞم

 

 أٞمــ٣م ايمٗمــدر اظم٘متــقب زمــ٣ميمٙمقح همــٟمَمري 

تٗمٙمٝمدي٥م وايمًٝم٣مؽم٥م وزم٧م ايمُم٘مقى واحلزن وإمل وومد ىمت٤م ؾمٔمراء اإلَم٣مرات دم إنمراض ايم 

ص٣محل٥م نم٣مزمش  ,َمٜم٣م طم٣ميمد : وَمـ ايمُمقافمر، وٞمٗمد ايمٔم٣مدات آصمتامفمٝم٥م وحتدشمقا فمـ ومّمٝم٥م اظمرأة

 -ىمٙمثؿ زمـ فمٌد اهلل ,

خ0101خ-0971خؽبيخاٌشؼشخيفخاٌىٌّذخ-ط
سمٖمتح٦م ايمٛمٜمّم٥م إدزمٝم٥م دم ايم٘مقي٦م زم٤ًٌم احلري٣مت ايمتل فم٣مؾمٜم٣م ايمُمٔم٤م دم هذه ايمٖمؼمة 

٣مص٥م ايمِمح٣مهم٥م إدزمٝم٥م وٞممم ىمت٤م ايمثٗم٣مهم٥م وايمؼماث وومد سم٣ًمرفم٦م إضمداث َمـ ضمرب وطم

شمؿ ضمروب أطمرى فمعم رأؽمٜم٣م احلرب اإليراٞمٝم٥م ايمٔمراومٝم٥م وايمٕمزو ، وضمرب سممميـ 1972أيٙمقل 

م وايمذي ىم٣من يمف أؾمد ايمقومع فمعم ؾمٔمر ايم٘مقي٦م وومد حتدث  2,8,1992ايمٔمراومل يمٙم٘مقي٦م 

إضمداث ايمًٝم٣مؽمٝم٥م دم يمٝمٌٝم٣م واجلزائر وايمٕمرب وَمٌم ايمُمٔمر ايم٘مقيتل فمـ ايمٗمّم٣مي٣م ايمٗمقَمٝم٥م و

 -وايمٝمٚمـ وايمٔمراق وايمٌحريـ وومّمٝم٥م همٙمًْمكم
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ـــ٣مر ـــ٣مء إلم ايمٕم ــــ ايمرَمّم ـــقن َم  ايمالصمئ

 

ــــ٣مر  ــــام فم ــــ٣م أي ــــٝم٘مؿ مجٝمٔم ــــ٣مر فمٙم  فم

ــــررسمؿ هبــــؿ  ــــقهؿ وومــــد نم  سمرىمتٚم

 

 َمممــــــديـ زمـــــــال َمـــــــ٣مل وٓ دار 

إيران وومد  وىمذيمؽ نمٛمك ؾمٔمراء ايم٘مقي٦م اٞمتِم٣مر سممميـ وَم٠مازرة ايمٔمراق دم حمٛمتف َمع 

اسمًٔم٦م ايمٙمٕم٥م ايمُمٔمري٥م زم٣ميمقوقح واظم٣ٌمذة وايمتٗمريري٥م واخلْم٣مزمٝم٥م وومد حتقل ايمُمٔمر إلم ٞمثري٥م 

سمٗمؼمب َمـ يمٕم٥م ايمِمح٣مهم٥م َمع سمٛمقع ايمٗم٣مهمٝم٥م ويمٗمٝم٦م دفمقة ايمتجديد صدى دم ٞمٖمقس ايم٘مقيتٝمكم 

وحتدشمقا فمـ َمّم٣مَمكم سمتقزع زمكم اهلؿ اخل٣مص واهلؿ ايمٔم٣مم أو ايمدواهمع ايمذاسمٝم٥م وآصمتامفمٝم٥م 

ايمٗمقَمٝم٥م واحلرب اإليراٞمٝم٥م ايمٔمراومٝم٥م وايمٕمز ايمٔمراومل يمٙم٘مقي٦م وزمدت َمقوقفم٣مت ايمُمٔمر سمٌح٧م و

فمـ احل٤م وايمٛمقر واجلامل واحلري٥م وومد سمٔمددت ؿمرق ايمتٔمٌغم فمٛمد ايمُمٔمراء دم هذه اظمرضمٙم٥م ىمؾ 

 -وؾمخِمٝمتف وزمدت ايمٙمٕم٥م ايمُمٔمري٥م ؽمٙمٝمٚم٥م َمٛم٣مؽم٥ٌم صمٝمدة ايمتُم٘مٝمؾ ضم٤ًم شمٗم٣مهمتف

 0101-0971خشادلؼبطخؽبيخاٌشؼشخاٌؼّبِٔخيفخاٌؼيذخ-د

فم٣مؾم٦م فمامن َمثؾ أطمقاهت٣م اخلٙمٝمجٝم٣مت أفمامل ؽمٝم٣مؽمٝم٥م زمٖمٔمؾ ضمرىم٣مت وؿمٛمٝم٥م دهمٔم٦م إدب 

ايمٌحريٛمٝم٥م َمتٛمٖمس ؾمٔمراء احلداشم٥م ايمٔمامٞمٝم٥م ضمٝم٧م ىم٣مٞم٦م ,ىمٙمامت ,ٞمحق ايمتجديد وىم٣مٞم٦م جمٙم٥م 

حمٚمد  ,ؽمامء فمٝمًك  ,هالل ايمٔم٣مَمري  ,زاهر ايمٕم٣مهمري  ,َمٛمػما يمُمٔمراء َمثؾ ؽمٝمػ ايمرضمٌل 

اظمجٙم٥م أو دم ايمِمحػ ايمٔمرزمٝم٥م إطمرى  حمٚمد ايمٝمحٝم٣مئل ونمغمهؿ ممـ يٛمممون دم هذه ,احل٣مرشمل 

وومد ٞممم ؾمٔمراء فمامن احلداشمٝمقن َمٔمٓمؿ ؾمٔمرهؿ فمعم ؾم٘مؾ ىمت٤م ودواويـ دم ايمٗم٣مهرة ودَمُمؼ 

وزمٕمداد وزمغموت وومد صمًد ايمُمٔمراء ايمٔمامٞمٝمقن َمٔم٣ممل آنمؼماب وايمًٖمر دم ؾمٔمرهؿ ورؽمٚمقا 

َمتٟمشمريـ زم٣مظم٣منمقط وأدوٞمٝمس وأٞمز احل٣مج ونمغمهؿ َمـ ايمُمٔمراء  زم٣ميمؼ َمٔم٣ممل ايمْمٖمقيم٥م واحلٛمكم

وومد سمٔم٣ميش َمع ايمتٝم٣مر احلداشمل سمٝم٣مر يزاوج زمكم احلداشم٥م وايمتٗمٙمٝمد سمزفمٚمف  :ىمٙمقرىم٣م ,ايمٔم٣مظمٝمكم 

 ,ايمت٣مريخ  ,ايمقؿمـ ,هالل ايمٔم٣مَمري ايمذي وم٣مَم٦م جترزمتف فمعم َمالَمح روَم٣مٞمًٝم٥م سمدطمؾ فمقامل

 -اظمرأة ,ايمْمٌٝمٔم٥م 

 0101-0971خششخيفخاٌؼيذخادلؼبطؽبٌخخاٌشؼشخيفخلـ-ه

َمـ ايمتٔمٙمٝمؿ واؿمٙمٔمقا فمعم خمتٙمػ  اً ٞم٣مل َمٔمٓمؿ ايمُم٣ٌمب دم ومْمر دم ايمقوم٦م اظمٔم٣مس ومًْم٣م واهمر

ايمثٗم٣مهم٣مت ايمٔمرزمٝم٥م وإصمٛمٌٝم٥م وؾم٘مؾ زمٔمّمٜمؿ ٞمٗمٙم٥م صمديدة دم َمًغمة ايمُمٔمر احلدي٧م َمـ أَمث٣مل 

دم ايمُمٔمر ايمٗمْمري ضمٝم٧م  َم٣ٌمرك آل شم٣مين َٓمتٝم٣مزه زمٕمزارة اإلٞمت٣مج وسمٛمقفمف وٕٞمف أصٌح ٞمٗمٙم٥م صمديدة
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جيٚمع زمكم آجت٣مه اظمح٣مهمظ وايمتٗمٙمٝمدي َمـ طمالل ؾمٔمر أصٝمؾ َمـ صمٜم٥م وصمديد َمـ صمٜم٥م شم٣مٞمٝم٥م شمؿ 

ايمتل  ايمدىمتقرة زىمٝم٥م َم٣مل اهلل ,حمٚمد طمٙمٝمٖم٥م ايمٔمْمٝم٥م  ,ـمٜمر ؾمٔمراء صمدد َمـ أَمث٣مل فمقم َمٝمزار 

٥م ايمدىمتقر حمٚمد ومْمٌف ايمذيـ أشمروا احلرىم ,ىمٛم٦م ومد درؽم٦م ؾمٔمره٣م دم ىمت٣مب ٞمٗمدي طم٣مص

ٔمٝمٙمٝم٥م ضمٝمٛم٣م وايمٛمثر ضمٝمٛم٣م آطمر وومد سمقزفم٦م اظمقوقفم٣مت ايمُمٔمري٥م دم ومْمر َمًتخدَمكم وضمدة ايمتٖم

ؾمٔمره  ٥ما جيٚمع زمكم ايمٔمٚمقد وؾمٔمره ايمتٖمٔمٝمٙمهمٚمغمز- ايمقؿمٛمٝم٥م وايمٗمقَمٝم٥م وايمذاسمٝم٥م َمٔمٓمؿ ؾمٔمرهؿ

وصمداين ئمػم فمـ َمٔم٣مٞم٣مة ي٘مثر َمـ ايمُم٘مقى وإٞمكم َمـ جمتٚمٔمف وومّم٣مي٣م أَمتف ٕٞمف مل يًتْمٝمع 

 :ومع ودم ذيمؽ يٗمقلَمِم٣محل٥م ايمقا

ــــ٣مسمري ــــس إن دهم ــــ٣م ٞمٖم ــــري ي  وسمٖمج

 

ـــ٣ميم٘مٙمامت  ـــ٣مس زم ــــ اإلضمً ـــ٦م َم  شم٘مٙم

وايمٔمْمٝم٥م ؾم٣مفمر فمٚمقدي سمٖمٔمٝمقم جيٚمع زمكم ذاسمٝم٥م روَم٣مٞمًٝم٥م ضمزيٛم٥م ووصمدان مج٣مفمل وؾمٔمقر  

 -ومقَمل يئس َمـ صالح أَمتف

ــؼ ــ٣م إهم ــك جمٛم ــ٣م إرض ضمت ــ٣موم٦م زمٛم  و

 

ــــؼ  ــــ٥م واإلذٓل وايمٗمٙم ــــٛم٣م ايمٝمتٝمٚم  همٟمرو

ٕمٚم٥م احلزن ئم٣ميم٨م َمُم٣مىمؾ أَمتف ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥م وزىمٝم٥م َم٣مل سمًٝمْمر فمعم روح ايمُم٘مقى وٞم 

اهلل فمػمت فمـ ايمِمقت اإلٞم٣ًمين ايمٛم٣ًمئل أشمرت ايمُمٔمر ايمٗمْمري زمٔمدة دواويـ ؾمٔمري٥م وصمداٞمٝم٥م 

ونمٛم٣مئٝم٥م يتًؿ ؾمٔمره٣م زم٣ميم٣ًٌمؿم٥م وايمًٜمقيم٥م دم ايمٙمٕم٥م وايمٗمرب زم٣مظمٔم٣مين أىمثره َمٗمْمقفم٣مت وصمداٞمٝم٥م 

 -ٞم٣مفمؿ وؽمٜمؾ سمٔمػم فمـ فمقاؿمٖمٜم٣م َم٣ٌمذة زمٟمؽمٙمقب َمقؽمٝمٗمل

 ي٣م إهلل

 ىمؾ َم٣م زم٣ميمروح أؾمقاق

 وهؾ سمرومك إيمٝمؽ

 ىمؾ َم٣م زم٣ميمٛمٖمس أهار

 ويمـ ختٖمك فمٙمٝمؽ

 يم٦ًم َمٔمْم٣مء ويم٘مـ

 ازمتٕمل ايمرمح٥م َمٛمؽ ويمديؽ

 وهل سمًٔمك يمتْمقير أدواهت٣م ايمُمٔمري٥م ايمرَمز إؽم٣مؿمغم ايمٙمٕم٥م ايمُمٔمري٥م
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 0101-0971خؽبٌخخاٌشؼشخاٌجؾشّينخيفخاٌؼيذخاٌؼبطشخ-ً

دم ايمٌحريـ دم َمرضمٙم٥م ايمًٌٔمٝمٛمٝم٣مت َمـ ايمٗمرن ايمٔممميـ وسمْمٌٝمؼ وم٣مٞمقن  زمٔمد سمردي احلٝم٣مة ايمٔم٣مَم٥م

ايمْمقارئ وحتْمؿ احلرىم٥م ايمقؿمٛمٝم٥م ضمدث رء َمـ اظمراصمٔم٥م حلرىم٥م ايمُمٔمر وسمٝم٣مراسمف ضمٝم٧م زمرز سمٝم٣مر 

ايمقاومٔمٝم٥م اجلديدة ايمذي َمثؾ طمالص٥م ضمٝم٥م ظمخزون ايمتجرزم٥م ايمُمٔمري٥م زمٔمد اؿمالع ايمِمح٣مهم٥م ورهمع 

ايمْمٌٗم٥م ايمقؽمْمك يمٙمتٔمٌغم فمـ مهقم ايمقاومع اظمحقم َمـ طمالل  وم٣مٞمقن ايمْمقارئ ضمٝم٧م اٞمػمى ؾمٔمراء

روَم٣مٞمًٝم٥م ضمزيٛم٥م وسمٖم٣مؤيمٝم٥م َمٖمرؿم٥م وزمدا ايمقاومٔمٝمقن يًٗمْمقن ايمرَمقز فمعم ومّم٣مي٣م ايمقاومع ومّمٝم٥م 

فمـ اهلؿ ايمقاومٔمل زمرَمز َمتًؿ زم٣ميمُمٖم٣مهمٝم٥م وايم٣ًٌمؿم٥م ,وم٣مؽمؿ ضمداد ,ايمٌح٣مر ايمٕمقاص وحتدث 

وسمٔمٙمؼ ايمُمٔمراء اظمجددون ,مموم٣موي فمقم ايم ,محدة مخٝمس,وايمتٖم٣مؤل وـمٜمرت جت٣مرب صمديدة 

زمتجرزم٥م أدوٞمٝمس َمـ طمالل احلداشم٥م ايمُمٔمري٥م ووم٣مٞمقن ايمتدافمل ايمِمقري احلر ايمذي نمٝم٤م 

مم٣م  ,اظمٔم٣مدل اظمقوقفمل ,اإليٗم٣مع  ,اظمّمٚمقن  ,ايمقضمدة  ,َم٘مقٞم٣مت ايمُمٔمر ايمٕمٛمٝم٥م َمثؾ ايمٌٛم٣مء 

دم ضم٣ميم٥م َمـ , هم٣مؿمٚم٥م ايمتٝمتقين ,أمحد ايمٔمجٚمل  ,همقزي٥م ايمًٛمدي ,صمٔمؾ جت٣مرب ؾمٔمراء َمـ َمثؾ 

 -ايمٕمٚمقض اظمٌٜمؿ واظمٔمّمالت ايمٙمٕمقي٥م وايمِمقر ايمني٣ميمٝم٥م وايمتٔم٣مزمغم ايمرَمزي٥م اظمؼماص٥م

 0101-0971خشؽبيخاٌشؼشخاٌّْينخيفخاٌؼيذخادلؼبطخ-ص

اسمًٔم٦م رومٔم٥م ايم٘مت٣مزم٥م ايمُمٔمري٥م دم ايمٝمٚمـ زمٔمد ىمؾ اظمتٕمغمات ايمتل ؿمرأت فمعم ايمٌٛمٝم٥م ايمثٗم٣مهمٝم٥م 

وم٦م اظمٔم٣مس وأطمذ ايمُمٔمراء هيجرون ايمٗمِمٝمدة ايمتٗمٙمٝمدي٥م وآصمتامفمٝم٥م وايمًٝم٣مؽمٝم٥م ايمٝمٚمٛمٝم٥م دم ايمق

ويٛمحقن ومِم٣مئدهؿ زم٣مجت٣مه احلداشم٥م ايمُمٔمري٥م وَمثٙمام حتٖمؾ ضمٝم٣مة ايمٝمٚمٛمٝمكم زمًحؼ ايمْمٕم٣مة ايمتل يٚم٘مـ 

أن ٞمٗمرا أشم٣مره٣م دم فمٝمقن اظمٓمٙمقَمكم ٞمجد أيّم٣م هٛم٣مك زمحث٣م فمـ ؽمحؼ ايمٗمِمٝمدة اخلٙمٝمجٝم٥م َمـ طمالل 

َمـ طمالل إدراك صمقهر ايمتحقل دم إداء ايمتٔمٌغمي  َمٕم٣مَمرة ؾمٔمري٥م فمعم َمًتقى اإليٗم٣مع وايمٙمٕم٥م

يمٙمٗمِمٝمدة ايمٔم٣مسة وَمـ ؾمٔمراء ايمٝمٚمـ ايمذيـ أؽمٜمٚمقا دم ذيمؽ فمٌده فمثامن حمٚمد وحمٚمد أٞمٔمؿ 

وإزمراهٝمؿ ص٣مدق وفمقم فمٌد ايمٔمزيز ٞمٌم واؽمتقفمٌقا ـم٣مهرة ايمدورة ايمتِمقيري٥م دم ايمٗمِمٝمدة  نم٣ميم٤م

يمٙمٔمٚمؾ ايمًٝم٣مد زم٣مؽمتثٛم٣مء فمٌده فمثامن وايمذي ايمٔمرزمٝم٥م زمتج٣موز ايمُم٣مئع واظمٟميمقف وومد اٞمْمقوا مجٝمٔم٣م 

 :ىمت٤م ايمٗمِمٝمدة ايمتٖمِمٝمٙمٝم٥م ودم ٞمِمف همت٣مة صػم يٗمقل

 يمق أن فم٣مصٖم٣م زم٣ًمفم٥م اظمْمر

 أو هم٣مرؽم٣م زمٚمقىم٤م فمػم

 ظم٣م ايمتقى دم ايمدرب صمٝمد ؾم٣مفمر
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 وٓ سمٙمٖم٦م احلجر

وومد ؾم٣مع دم همؼمة ايمتجديد صقت أزيز ايمرص٣مص ود اظمًتٌد احل٣مىمؿ َمـ صمٜم٥م وود 

 -أطمرىاظمًتٔمٚمر َمـ صمٜم٥م 

 إلم ايمًالح إلم ايمًالح

 دوى ايمٛمٖمغم

 واٞمتممت فمعم صمقاٞم٤م ايمُمٚمس اجلراح

 صمٛم٘مٝمز طم٣من واظمٕمقل وم٣مدَمقن

ومت٣مؾمٝم٦م إؾم٘م٣مل ايمُمٔمري٥م دون ساع وومْمٔم٦م َمًغمة ايمُمٔمر ؾمقؿم٣م واؽمٔم٣م دم َمّمامر 

وىم٣من ايمُمٔمراء َمـ أصمٝم٣مل خمتٙمٖم٥م يزاوصمقن زمكم ، ايمتحدي٧م زم٣مخلروج فمعم ٞمامذج ٞمٓم٣مم اخلٙمٝمؾ

تٖمٔمٝمٙم٥م وومِمٝمدة ايمٛمص اجلديد زم٣مإلو٣مهم٥م إلم اخلقاؿمر ايمٛمثري٥م وىمت٤م ايمُم٣مفمر فمٌد ايمٗمِمٝمدة ايم

ايمرمحـ همخري ايمٗمِمٝمدة اجلديدة ايمتل سمتٙمٌس ايمٕمٚمقض وايمني٥م وسمٖمِمؾ زمكم ايمٗمِمٝمدة 

 :وَمقوقفمٜم٣م دم حتٗمٝمؼ سمقازن رائع زمكم جتريد ايمِمقرة وواومع ايمرؤي٣م

 ازمتؾ زم٣ميمِمٚم٦م واظمْمر ايمُمخيص

 وٞمزيػ ايمٓمؾ

 دم ايمرطم٣مم  دة ايمِمٚمغواطمرج ايمتِمؼ زمٟمفمٚم

وسمتٔمٚمؼ جترزم٥م ايمُم٣مفمر فمٌد ايمقدود ؽمٝمػ يمؼمؽمؿ أهمٗم٣م أوؽمع زمرهمع ؾمٟمن اظمخٝمٙم٥م وأصٌح٦م 

َمٜمٚم٥م ايمُم٣مفمر سمتٔمدى سمٕمٝمغم وفمل ايمٗم٣مرئ إلم جتديد وفمٝمف وَمٔمرهمتف زم٣ميمٙمٕم٥م وايمُمٔمر دم َمقاصمٜم٥م 

 -سم٣مرخيٝم٥م ايمُمٔمر وسمٟميت جترزم٥م ايمُم٣مفمر حمٚمد ضمًكم هٝمثؿ يمت٠مىمد فمعم أمهٝم٥م ايمٗمِمٝمدة احلديث٥م

 ضميَمقت

 ؽمٙم٥م إهلٝم٥م

 ؽمٙم٥م يٛمٗمُمٜم٣م زمح٣مرة ذوو فم٣ٌمءات زروم٣مء

 زمح٣مرة يردَمقن ايمٙمٝمؾ

 فمعم ٞم٣ًمء ايمٔمقاصؿ
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 اٌشؼشخؽبي

خبيفخِظشخًاٌغٌداْخًٌْج
خ0971-0101

 0101-0971خؽبٌخخاٌشؼشخادلظشُخيفخاٌؼيذخادلؼبطشخ-أ

ؾم٘مٙم٦م ضمرب ضمزيران ٞم٘م٥ًم ىمٌغمة دم ٞمٖمقس ايمٔمرب زمُم٘مؾ فم٣مم ودم ٞمٖمقس اظمٌميكم َمـ 

م ايمتل اؽمتٔم٣مدة هب٣م إَم٥م ايمٔمرزمٝم٥م  1973ودهمٔمتٜمؿ يمٙمتحقل يمٙمحٝم٣مة اجلديدة وصم٣مءت ضمرب صمٜم٥م 

زمٔمض ىمراَمتٜم٣م وسمٕمغمت ايمٛمٓمرة يمٙمٛمٓم٣مم آؾمؼماىمل وٞمٓم٣مم احلزب ايمقاضمد وأشمر ذيمؽ دم سمُم٘مٝمؾ 

َمّم٣مَمكم صمديدة يمٙمُمٔمر وسمٕمغم َمقاومػ ايمُمٔمراء جت٣مه احلٝم٣مة وؿمرق سمٕمغم فمعم َمًتقى ايمُم٘مؾ دم 

يع وايمت٘مقيـ دم فمٛم٣مس إداء وأؾم٘م٣ميمف وسمٔمددت ؿمرق زمٛم٣مء ايمٗمِمٝمدة ايمُمٔمر َمـ ضمٝم٧م ايمتٛمق

سم٠مىمد فمعم وضمدة ايمٗمِمٝمدة ايمْمقيٙم٥م ذات ايمٛمٖمس اظمٙمحٚمل هم٘مت٤م ايمُم٣مفمر ىم٣مَمؾ أَمكم َمٙمحٚم٥م فمكم 

صٖمح٥م َمـ ايمٗمْمع ايم٘مٌغم سمتُم٘مؾ َمـ وضمدات َمٔمٛمقي٥م َمًتٗمٙم٥م سمٌدو  952صم٣ميمقت ؾمٔمرا دم 

اَمٝم٥م وَمثٙمٜم٣م ومِمٝمدة صالح فمٌد ايمِمٌقر رضمٙم٥م َمت٣ٌمفمدة ويم٘مٛمٜم٣م َمؼمازمْم٥م وَمتُم٣مزم٘م٥م متٝمزت زم٣ميمدر

دم ايمٙمٝمؾ وومِمٝمدة أمحد فمٌد اظمٔمْمل ضمج٣مزي دم ومِمٝمدسمف َمذزمح٥م ايمٗمٙمٔم٥م وـمٜمر دم هذه اظمرضمٙم٥م َم٣م 

يًٚمك زم٣ميمقضمدة ايمٌٛم٣مئٝم٥م اجلزئٝم٥م يمٙمًْمر ايمُمٔمري اظمحدود وزمحدود اظمٔمٛمك َمٗم٣مزمؾ ايمٌٝم٦م ايمُمٔمري 

وهمٗم٣م يمٙمٚمٔمٛمك وٚمـ سمٖمٔمٝمالت  اخلٙمٝمقم ىمقضمدة َمًتٗمٙم٥م زمحٝم٧م يْمقل ايمًْمر ايمُمٔمري ويٗمٌم

فمرووٝم٥م ذات هن٣مي٥م صقسمٝم٥م وَمٔمٛمقي٥م َمرُي٥م يمٙمتقومػ شمؿ ضمؾ حمؾ ايمًْمر ايمُمٔمري اجلٚمٙم٥م 

ايمُمٔمري٥م إلسم٣مضم٥م اظمزيد َمـ اظمروٞم٥م وآٞمًٝم٣مزمٝم٥م دم أداء ايمُم٣مفمر وَمـ ذيمؽ ومقل ايمُم٣مفمر هم٣مروق 

 ؾمقؾم٥م

 ه٣م أٞم٦م َمٔمل سمٗمٔمكم فمعم زمرىم٣من ايمرفمٝم٥م

 وى إؽمقارٓ ختُمكم ؽمقى أن يٛم٘من احل٣مصمز سمتٜم٣م

 سمِمغمي اَمرأة َمًٔمقرة
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وومد سمْمقر ذيمؽ إلم َم٣م يًٚمك زم٣ميمتدوير ايمذي هق اسم٣ًمع دم ٞمْم٣مق ايمقضمدة ايمٌٛم٣مئٝم٥م يمٙمٗمِمٝمدة 

زم٣مٓٞمتٗم٣مل َمـ ايمًْمر ايمُمٔمري إلم اجلٚمٙم٥م ايمُمٔمري٥م إلم ايمٖمٗمرة ايمُمٔمري٥م واؽمتٖم٣مو٦م سمٗمٛمٝم٥م ـمٜمقر 

ظم٣ًمريـ اظمتقازٞمكم أىمثر َمـ صقت ؾمٔمري دم ايمٗمِمٝمدة وومدم ايمُم٣مفمر أَمؾ دٞمٗمؾ ايمٗمِمٝمدة ذات ا

اظمٔمػميـ فمـ رؤي٥م صقسمكم خمتٙمٖمكم يتج٣موزم٣من ىمام يتج٣موب ايمِمقت وايمِمدى ويٗمقٓن ؾمٝمئكم 

ٝمٖمل َمْمر ـم٣مهرة ايمتٜمٚمٝمش فمعم ايمٛمص وسمٌٔمف ايمُم٣مفمر رهمٔم٦م ٖمخمتٙمٖمكم وازمت٘مر ايمُم٣مفمر حمٚمد فم

ؽمالم دم إذاوم٣مسمف ضمٝم٧م صمٔمؾ ايمتٔمٙمٝمؼ فمعم اهل٣مَمش اجل٣مٞمٌل َمـ ايمِمٖمح٥م اظمج٣مورة يمٙمٚمتـ ضمٝم٧م 

ص٣مرت ايمٗمِمٝمدة ٞمِمكم أضمدمه٣م َمثٛمك وأطمر سمٔمٙمٝمؼ ىمٟمهنام صقسم٣من خمتٙمٖم٣من َمع أهنام ٞمص واضمد 

ضمٝم٧م ي٘مدس ايمُم٣مفمر دم فم٣ٌمراسمف ايمِمقر ايمٕمري٥ٌم اظمتداطمٙم٥م ايمتل ٓ ختّمع دم ايمٓم٣مهر يمٔمالوم٣مت 

َمٛمْمٗمٝم٥م زمؾ سمٗمقم فمعم اظمج٣مزات اظمرىم٥ٌم دم ضم٣مٓت َمـ ايمتٜمديؿ ايمْمٙمٝمؼ َمـ طمالل ايمٛمزفم٥م 

هذه ايمٛمٓمرة يمٙمٗمِمٝمدة ضمتك هن٣مي٥م ايمٗمرن ايمٔممميـ زمحٝم٧م مل ٞمٚمٝمز زمكم اإلزمداع  ايمني٣ميمٝم٥م وسمٖمُم٦م

احلٗمٝمٗمل وايمٔمُمقائٝم٥م دم اؽمتخدام ايمٙمٕم٥م وهذا ايمٛمقع َمـ ايمُمٔمر رهمض ايمقزن وايمٌٝم٦م وايمًْمر 

واجلٚمٙم٥م ايمُمٔمري٥م وأهمرنم٦م َمٖمردات ايمٙمٕم٥م َمـ دٓٓهت٣م اظمٔمروهم٥م ورهمّم٦م زمالنم٥م ايمتٔمٌغم 

 -٣مس فمعم أن ذيمؽ َمـ ايمُمٔمر اظمٛمثقرواؾمتٗم٦م َمٖمردات صمديدة فمعم نمغم ومٝم

خ0101,خ0971خؽبيخاٌشؼشخاٌغٌدأِخيفخاٌؼيذخادلؼبطشخ-ة

ـمٙم٦م ايمٗمّم٣مي٣م آومتِم٣مدي٥م وآصمتامفمٝم٥م وايمثٗم٣مهمٝم٥م ايمتل فم٣مٞمك َمٛمٜم٣م أزمٛم٣مء ايمًقدان َمًتٚمرة 

وطم٣مص٥م ايمٌماع ايمٔمرومل ايمذي أصم٨م أوراه آؽمتٔمامر َمـ  1953ضمتك زمٔمد آؽمتٗمالل يمٙمًقدان 

ب إهٙمٝم٥م زمكم ايمُمامل واجلٛمقب وىم٣مٞم٦م رضمٙم٥م ايمُمٔمر رضمٙم٥م فمِمٝم٥ٌم وصٔم٥ٌم طمالل همتٝمؾ احلر

وؾم٣موم٥م وؾم٣مئ٘م٥م وؾم٣مئٗم٥م وسمٔم٣موم٤م فمعم ايمًقدان شمالث ضم٘مقَم٣مت فمً٘مري٥م ص٣مرت ايمٗمِم٣مئد دم 

ـمٙمٜم٣م رَمقزا وَمٔمٚمٝم٣مت وهجر ايمُمٔمراء ايمٖمِمحك إلم ايمٔم٣مَمٝم٥م َمٛمتٗمديـ رَمقز ايمٛمٓم٣مم وحمروكم 

٣م هل فمٙمٝمف َمٛمذ اخلٚمًٝمٛمٝم٣مت َمـ ايمٗمرن ايمٔممميـ فمعم ايمثقرة وزمٗمٝم٦م رضمٙم٥م ايمُمٔمر ايمٖمِمٝمح فمعم َم

سمقاصؾ َم٣م ٞم٣مدى زمف اظمجذوب وحمل ايمديـ هم٣مرس وصالح أمحد إزمراهٝمؿ َمع ٞمّم٨م أىمػم َمـ 

م ايمتل أؽمٗمْم٦م ايمدىمت٣مسمقري٥م ايمٔمً٘مري٥م إولم حمٚمد اظم٘مل  1964طمالل شمقرة آىمتقزمريكم 

أزمق ذىمرى وايمٛمقر فمثامن  إزمراهٝمؿ وحمٚمد فمٌد احلل وفمقم فمٌد ايمٗمٝمقم وؿمف ايم٘مدو وفمٌد ايمرضمٝمؿ

اجلزورم وَم٣ٌمرك ايمٌُمغم ايمذيـ رهمٔمقا ؾمٔم٣مر زمٔم٧م ايمؼماث ايمًقداين اإلهمريٗمل  أزم٘مر وىمامل
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وحتٚمس ؿمف ايم٘مد يمٙمجذور ايمٔمرزمٝم٥م ودارت َمٔمرىم٥م ضم٣مَمٝم٥م زمكم ايمْمرهمكم وومدم يمٛم٣م ايمُم٣مفمر حمٚمد 

ٝمٗمك وطمٖم٥م اظم٘مل إزمراهٝمؿ فمِم٣مرة ايمتامزج ايمٔمرومل وايمثٗم٣مدم زمُمٔمر صمزل وؽمٙم٥ًم دم ايمٙمٖمظ واظمقؽم

 :دم اإليٗم٣مع وفمٓمٚم٥م دم ايمِمقر واخلٝم٣مل

 هذا َمِمغم ايمُمٚمس همقق صمٌٜمتل

 هذا ىم٣ًمء أَمتل

 هذا أٞم٣م وومٌؾ فم٣مَمكم ىمٛمتف

 وزمٔمد أيمػ فم٣مم أىمقٞمف

 يمـ سمًٙمخقا ىم٣ًمء أَمتل

 هذا ايم٘م٣ًمء دهمٔمتل

واحلٗمٝمٗم٥م أن هٛم٣مك جمٚمقفم٥م َمـ ايمُمٔمراء ايمُم٣ٌمب ايمذيـ درؽمقا دم آحت٣مد ايمًقهمٝمتل وومرؤوا 

وأٞمتجقا يمٛم٣م ؾمٔمرا صمديدا َمـ ضمٝم٧م ايمُم٘مؾ واظمّمٚمقن َمٛمٜمؿ فمٌد ايمرضمٝمؿ أزمق  إدب ايمرود

 ونمغمه وَمـ ؾمٔمره ,سمُمٝم٘مقن,و,ظم٣م ي٘مقهمً٘مل  - ذىمرى ايمذي سمرصمؿ

 -------اظمًتٌمم ايمثرشم٣مر---- ؾمٔمر ضمٌٝمٌتل

 أضم٤م أن أهرب َمٛمف

 ؟ىمٝمػ وهمٝمف أَمًٝم٣مت حتٚمؾ ايمرفمقد

 يمألَم٣مد ايمرائدة

 :وَمٛمٜمؿ ىمامل اجلزورم ايمذي يٗمقل

 ي٣ًمل فمٛملايمذي 

 وايمذي خيُمك ايم٠ًمال

 وايمذي يْمرق ايم٣ٌمب طمٖمٝم٥م

 يدس دم يديؽ زمٔمض اظم٣مل

 :وَمٛمٜمؿ فم٣ممل فم٣ٌمس ايمذي يٗمقل
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 !ازوم ي٣م أزوم

 ي٣م ؾم٣مؿمئ٣ًم رؽمك فمٙمٝمف زورق ايمٛمجقم

 يًح َم٣م سمًح َمـ دَمقفمف ايمثٗم٣مل

 فمعم احلراز واخلروب وايمًٝم٣مل

٥م وإدب ايمرود وَمٛمٜمؿ زمممى هم٣موؾ ايمُم٣مفمر وايمٗم٣مص اظم٣مهر وايمذي درس ايمٙمٕم٥م ايمروؽمٝم

 :وفمٛمل زمٟمؽمٙمقزمف ويمٕمتف اهتامَم٣م ىمٌغما وَمـ ؾمٔمره

 ؟أؾمٔمر أٞم٦م أم صمرس

 وسمٟمسمٝمٛمل ىمام احلرس

 وحترَمٛمل َمـ ايمٙمٗمٝم٣م أو ايمًٗمٝم٣م

 يٓمؾ َمٔم٣مر ايمٖمٙمس

م ممـ أؽمٜمؿ دم ٞمٗمؾ  1972م وايمِم٣مدق ايمريض  1968وهٛم٣مك ؾمٔمراء آطمرون ىمح٣مهمظ طمغم 

 :٣مر إول ضم٣مهمظ طمغمايمُمٔمر ايمًقداين احلدي٧م إلم َم٣ًمرات صمديدة وَمـ أؾمٔم

 همقق وصمٜمؽ يٛمحٛمل نمِمـ وسمٔمػم ؿم٣مئره

 يذه٤م ايمُمٔمراء يمٙمٚمٛمٖمك

 سمًتجؿ ايمٔم٣مئالت فمعم َمدى ايمٓمؾ اظمرير

 يدطمؾ ايمزفمامء دم أضمزاهبؿ

 ومٙمد ايمٌالد وٖم٣مدفم٣م

 ويٚمقت ىمت٣مب ايمٔمرائض ومرب َمِمٙمح٥م ايمػميد

 :وَمـ ؾمٔمر ايمث٣مين ايمِم٣مدق ايمريض

 وم٣ميمقا يمف ىم٣ميمثٙم٨م أٞم٦م

 همٗم٣مل إين أزمٝمض

 ٣ميمٙمٝمؾ أٞم٦موم٣ميمقا يمف ىم
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 همٗم٣مل إين اؽمقد

 همٌمطم٦م ىمـ أٞم٦م ايمرَم٣مد

 0101-0971خؽبيخاٌشؼشخاٌٍْيبخيفخاٌؼيذخادلؼبطشخ-ط

يٌدو أن ايمُمٔمر ايمٙمٝمٌل دم هذه ايمٖمؼمة َمٛم٣مضمل خمتٙمٖم٥م زمكم ايمقاومٔمٝم٥م واإلٞم٣ًمٞمٝم٥م وؾمٔمر احل٤م 

 ذروهت٣م فمٛمد فمٌداظمجٝمد ٦مسمُم٘مٙمىم٣مجت٣مه َمتٚمٝمز ايمقاومٔمٝم٥م و، وايمٕمزل وايمُمٔمر آصمتامفمل وايمًٝم٣مد

وهق يرؽمؾ َم٣م اٞمٔم٘مس دم داطمٙمف َمـ ضم٣ميم٥م ايم٠ٌمس وايمُمٗم٣مء ٕهة همٗمغمة يٌدو ، ايمٗمٚمقدي ص٣ميمح

 :همٝمٗمقل وٚمـ ومِمٝمدة زمْم٣موم٥م إفم٣مٞم٥م، أو فم٣مش اظمقت، ؽمٚمع فمٛمٜم٣م أو، أٞمف َمر هب٣م

 صٖمٝمح--- صٖمٝمح

 سمٔمقل ريح، يم٘مقخ زمف يٛمٖمخ ايمٖمٗمر

 وؿمٖمؾ ىمًٝمح

 وومٙم٤م صمريح

 ٕم متزومٜم٣م أيمػ يمقفم٥م

 وحترومٜم٣م أيمػ دَمٔم٥م

 سمذوب ىمُمٚمٔم٥م، ٝم٣مرموفمػم ايمٙم

 وؽمت٥م أؿمٖم٣مل ٓ يُمٌٔمقن زم٘م٣مء

وهذا َم٣م يػمز دم صمؾ ، هق إٞم٣ًمين ايمتزاَمف ايمٗمقي جت٣مه ىمؾ َم٣م وايمُم٣مفمر فمٌداحلٚمٝمد زمْم٣مو يٓمٜمر

يمٗمد صقر ايمقاومع َمـ  وَمٛمٜم٣م هذه ايمٗمِمٝمدة ايمتل اطمت٣مر ايمقاومع ايمذي يُم٘مق َمٛمف فمٛمقاٞم٣ًم هل٣م، ومِم٣مئده

واٞمتٜم٣مء زم١ميّم٣مح َم٣م يرَمل إيمٝمف َمـ ، ٦م ايمٔمرضزمدءًا َمـ دطمقل ووم، طمالل وضمدة اظم٘م٣من اظمنضمل

 :زمٝم٣من ظمٟمؽم٣مة اإلٞم٣ًمن اظمٔم٣مس وضمثف فمعم ووع ضمد هلذه اظمٟمؽم٣مة زمٗمقيمف

 :ؽمٝمديت

 ن ايمقوم٦م اظمٔمٙمـ صم٣مءإ َم٣م

 واحلُمد اظمٛمتٓمر ايمِم٣مطم٤م
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 ىمػ أن فمـ ايمّمقو٣مء

 وأٞم٣م أسم٣ًمءل َمرسمٌ٘م٣ًم فمـ ىمٛمف إؾمٝم٣مء

 :ؽمٝمديت

 ؟َمـ يْمٖمكء هذي ايمٙمٝمٙم٥م أوقاء ايمِم٣ميم٥م

 ؟ٔمؾ أٞمقار اظمنحَمـ يُم

 ؟َمـ يِمٔمد همقق اخلُم٥ٌم

 ىمل يٌدأ ىم٣ميمٔم٣مدة دم ايمرومص

 وهيتػ دم اجلٚمٜمقر

َمـ طمالل حم٣موٓت ، ٗمّمٝم٥م ايمُم٣مفمر حمٝمْمف ايمذي ئًمك زمٟمن ي٘مقن فمٚمٙمف َمٛمِم٣ًٌم فمعم ومّم٣مي٣مههم

وَمٔم٣مجل٥م ؽمٙمٌٝم٣مهت٣م وإن َم٣مدة ايمٖمـ هل اإلٞم٣ًمن دم َمٛمٓمقَم٥م فمالوم٣مسمف ، وسم٘مٝمٝمٖمٜم٣م، صٝم٣منم٥م ضمٝم٣مسمف

ن صمّؾ إ، هم٣مإلٞم٣ًمن ئمٝمد صٝم٣منم٥م ايمقاومع زمٟمهه- ٝمط زمف َمـ زمٝمئ٥م ؿمٌٝمٔمٝم٥م واصمتامفمٝم٥موَم٣م ُي، اظمجتٚمٔمٝم٥م

همٙمؿ خيؾ ديقان يمُم٣مفمر َمـ سمٛم٣مول ومّمٝم٥م ، ايمُمٔمراء ايمٙمٝمٌٝمكم ومد همٜمٚمقا رؽم٣ميم٥م إدب ونم٣مي٣مسمف

، إٞمام دم أرصم٣مء ايم٘مقن ىم٣مهم٥م، همح٤ًم، يمٝمس دم حمٝمط ايمقؿمـ اظمقيمد أو ايمقؿمـ آٞمتامء، إٞم٣ًمٞمٝم٥م

 ٣مٞمٝم٥م ه٠مٓء ايمُمٔمراء وَمٛمٜمؿ فمقم ايمٖمزاين ايمذي ؾم٣مفمر ايمٗمّم٣مي٣م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥موهذا َم٣م ئم٘مس إٞمً

همؼمى احلرف فمٛمده ، ظم٣م سمُمٚمؾ فمٙمٝمف ومِم٣مئده َمـ هؿ وؿمٛمل وومقَمل وإٞم٣ًمينوايمقؿمٛمٝم٥م وايمٗمقَمٝم٥م 

ئم٣مٞمٝمف زمٛمق صمٛمًف َمـ حمـ يزيد َمـ ؽمقئٜم٣م أن زمٛمل صمٛمًف هؿ  واظمٔمٛمك يتٟموه مه٣ًم ونماًم ظم٣م، يتقصمع

 -ايم٤ًٌم هل٣م

ومّمٝم٥م آيمتزام وفمالوم٥م ايمُم٣مفمر زم٣ميمقاومع ايمًٝم٣مد وايمُم٣مفمر وآجت٣مه اإلٞم٣ًمين ٣ميمقاومٔمٝم٥م وهم

طمالل َمـ ، هل ومّم٣مي٣م ايمُم٣مفمر ايمٙمٝمٌل وايمٗمّم٣مي٣م آصمتامفمٝم٥م وايمٙمٕم٥م ايمُمٔمري٥م وايمِمقرة ايمُمٔمري٥م

َمتقاهمر دم ومِمٝمدة دَمل يٗم٣مسمٙمٛمل وهذا ، فمالوم٥م ارسم٣ٌمط وشمٝمٗم٥م زمكم ايمُم٣مفمر اظمٌدع ووؽمْمف آصمتامفمل

 :همٝمٜم٣مايمٖمزاين وايمتل يٗمقل أن يمٙمُم٣مفمر فمقم 

 وضمكم إيمٝمؽ هٌْم٦م سمٙمٗمٖمٛمل فمرس

 سمت٣ٌمؿمٟم ؿمٔمٛم٥م اظمقت دم فمٛمؼ ايمٗمتٝمؾ همٚمـ
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 جيٜمز أن فمعم ايمٔمِم٤م اظمتقضمش

 يٗمْمع ؾمٌؼ ايمرؤي٥م اظمٙمٜمؿ

 دَمل يٗم٣مسمٙمٛمل أن وأنمٛمٝمتل ايمتل

 محٙم٦م فمُمؼ ايمتقه٨م وآومتح٣مم

 دم َم٣ًمهم٥م ايمٛمٌض فمػم ايمٗمرون واظمّد دم احلٙمؽ

 ضوضمكم َمُمٝم٦م سمِمدفم٦م إر

 ووم٣مم َمـ رضمؿ إرض ززم٣مٞمٝم٥م

 ايمتٔم٣موم٤م ايمدَمقي

 أٞم٦م ايمذي جيرصمر إزمري٣مء دم أيمؼ ايمٖمجر

 يٙمٗمل هبؿ دم ؽمجٛمف اهلٚمجل

َم٣م إن هؿ : ئم٣ميـ اظمُمٜمد ايمذي ئًمك زمٔمّمٜمؿ يمٙمحٝمٙمقيم٥م دون حتٗمٝمؼ ضمٙمٚمٜمؿ وايمُم٣مفمر

 ضمتك وصمد َمـ هؿ فمُم٣مق يمٙمدم وايمٖمتؽ زم٣مإلٞم٣ًمٞمٝم٥م يٗمٖمقن دم، اإلٞم٣ًمن زم٣مٓٞمْمالق يمٝمحٝم٣م ضمٝم٣مسمف

واجلرح أفمٚمؼ فمٛمدَم٣م سمٝمٗمـ اإلٞم٣ًمن أن أزم٣مه ىم٣من وراء ، وىم٣مٞم٦م ايمدهُم٥م أىمػم، ؿمريؼ اٞمْمالومف

زم٣منمتٝم٣مل احلٝم٣مة همٝمٜمؿ ، وصمّر إزمري٣مء إلم ايمًجقن وإؽم٘م٣مت أصقاهتؿ، سمٖمريؼ مجقع اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

ويم٘مـ سمٌٝمٛم٦م احلٗمٝمٗم٥م ، دم ايمقوم٦م ايمذي ىم٣من يرجتل َمٛمف فم٘مس ذيمؽ، زمٟمؽمٙمقزمف اهلٚمجل ايمٙمٔمكم

 :ايمٖمزاين أنوفمرف ايمُم٣مفمر 

 دم ايمٖمٗمراء وصمع متدد دم فمٙمؼ ايمٌدء

 وصمذره اجلػموت

 ومل يزل آل ي٣مه يت٣ًمومْمقن

 وسمٕمٙمٖمٜم٣م-- واإلرث-- واجلٜمؾ- اجلقع-- صقر يٙمقهن٣م

 اظمذيم٥م وايمً٘مقت

 وزمكم ٞمقاصمذ ايمٖمرس وايمروم
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 سمقازمع ُي٣مسه٣م فمٛم٘مٌقت

ريب ويرى أٞمف ٙمٚم٠ميمػ ومِمٝمدة أطمرى يمٙمُم٣مفمر دم هذا آجت٣مه وهل فم٣مصٖم٥م دم ايم٣ٌمؽمتٝمؾ ايمٔمويم

 :يٗمػ همٝمٜم٣م َمقومػ اظمٛم٣مس يمرؽم٣مم ايم٘م٣مري٘م٣مسمغم ايمٙمٝمٌل حمٚمد ايمزواوي يٗمقل

 ارؽمْؿ فمعم إزمقاب وإؽمقار

 ايمٔم٧ٌم ايمذي يْمقق اظمدار

 ارؽمْؿ ٓ سمٛمل

 همحٖمٛم٥م ايمٕم٣ٌمر

 ومقادم إَمْم٣مر--- سمزيٙمٜم٣م

، ىم٣من وٕن ايمُم٣مفمر هق إىمثر إضم٣ًمؽم٣ًم َمـ ؽمقاه زمٔمٚمؼ إمل ايمذي يِمٝم٤م أطم٣مه اإلٞم٣ًمن أيٛمام

صمراء َم٣م أملّ زمزَمٝمٙمف دم ايمرؽم٣ميم٥م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م وايمقاومع ايمذي ، اجلرح ايمذي أص٣مب إٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمُم٣مفمر نهم١م

صمٔمؾ ايمُم٣مفمر يْمٙم٤م َمٛمف ايمِمٚمقد وَمقاصٙم٥م رؽم٣ميمتف اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م دم ٞمٗمد ايمقاومع ايمٔمريب ، ص٣مر فمٙمٝمف

يمف أن اظم٘م٣من  ويٌكم، يمٝمذىمره زمٟمن ايم٘مقن واإلٞم٣ًمن َمٔم٣مً مه٣ًم هدف اإلدراك ونم٣مي٥م اظمٔمرهم٥م، وايمثقرة

، ويٌممه زمٟمن هذا أَمر فم٣مزمر ٓ يِمٚمد أَم٣مم صٚمقده، ٓ ئمٛمل َٕمث٣ميمف وصمدراٞمف وأؽمقاره اظمٛمٝمٔم٥م

 :َمُمٝمئ٥م إضمرار يٗمقل ايمزواوي أيّم٣مً  ,وٓيزال ىمؾ ايم٘مالم زمٙمٕم٥م ايمدارس ,وؽمتزيٙمف 

 دم زم٠مرة ىمٜمذه

 دم وٝمٗم٥م ىمٜمذه

 يٕمٝم٤م َمقىم٤م ايمٛمٜم٣مر

------------------- 

 يامَم٥م سمٗمرضم٦م صمٖمقهن٣م

 رزم٣مزم٥م سمٗمْمٔم٦م أوسم٣مره٣م

 وريُم٥م دم َمقىم٤م ىمًٝمح

 َمـ يُمؼمي همراؾم٥م مح٣مَم٥م َمـ ؽمٖمر ٞمقح
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ٛمدرج حتتف ايم٘مثغم َمـ ايمٗمّم٣مي٣م ايمٔم٣مَم٥م َمـ ؽمٝم٣مؽم٥م واومتِم٣مد وضم٤م سمووٚمـ آجت٣مه اإلٞم٣ًمين 

وَمـ هذه ، ىمٛمٚمقذج ايمٌْمؾ سمتٗمدم ؾمخِمٝم٥م، وضمرب وضمري٥م وَمرأة وسمٔمٙمٝمؿ وهمٗمر وضمٝم٣مة

ومِم٣مئد سمٗمػ ود  وهٛم٣مك، ووصمدان ؾم٘مري ؾمخِمٝم٥م ضمٛمٓمٙم٥م فمٛمد راؾمد ايمززمغم ايمُمخِمٝم٣مت

 -احلرب وايمتٖمروم٥م ايمٔمٛمٌمي٥م

 :إن ايمٗمّم٣مي٣م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م فمٛمد ايمُم٣مفمر ايمٙمٝمٌل اظمٔم٣مس هل٣م أوصمف فمدة

 هق ايمقصمف اظمتٖم٣مئؾ ايمذي يٚمثٙمف ؾمٔمراء ايمثقرة: إول

هق ايمقصمف اظمتُم٣مئؿ ايمذي يٚمثٙمف ؾمٔمراء ايمٗمقَمٝم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمذيـ ٞمٓمروا إلم َمٟمؽم٣مة : وايمث٣مين

 -ن ايمٔمريب زمٔمد ىمؾ ايمثقرات ايمٔمرزمٝم٥م ايمتل وم٣مَم٦ماإلٞم٣ًم
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خؽبيخاٌشؼشخادلغبسثِ
خادلؼبطشيفخاٌؼيذخ
خ0971-0101

 0101خ-0971خيفخاجلضائشخاٌؼيذخادلؼبطشخ-أ

أيمٗم٦م اظمح٣موٓت اجلديدة زمٓمالهل٣م فمعم ايمُمٔمر اجلزائري دم هذه ايمٖمؼمة ىمٕمغمه َمـ ايمُمٔمر دم 

ر وإذا ىم٣مٞم٦م جترزم٥م ايمُمٔمر احلر دم ايمٔمراق ومد إومْم٣مر ايمٔمرزمٝم٥م إطمرى وطم٣مص٥م جترزم٥م ايمُمٔمر احل

ـمٜمرت ومٌؾ اخلٚمًٝمٛمٝم٣مت َمـ ايمٗمرن ايمٔممميـ همٗمد ىم٣مٞم٦م حم٣مويم٥م أيب ايمٗم٣مؽمؿ ؽمٔمد اهلل ايمُم٣مفمر 

م زمحث٣م فمـ ؾم٘مؾ صمديد يمٙمُمٔمر نمغم ايمُمٔمر اخلٙمٝمقم  1947اجلزائري اظمٔمروف ومد زمدأت َمٛمذ 

ٔم٣مهت٣م َمـ خترج دم ىمؾ وفمٛمد ايمُم٣مفمر رَمّم٣من محقد وؾمٜمدت اجلزائر زمٔمد آؽمتٗمالل دم صم٣مَم

آطمتِم٣مص٣مت وطم٣مص٥م ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م وزمرزت جت٣مرب ايم٘مثغم َمـ ايمُم٣ٌمن دم ؿمٖمرة نمري٥ٌم دم ايمٛممم 

واإلٞمت٣مج وهت٣مؿمؾ دم اظمجٚمقفم٣مت ايمُمٔمري٥م ايمتل أهمٙمت٦م َمـ ايمًامت اظمقروشم٥م وىم٣من زمٔمّمٜم٣م ٓ 

ٙم٥م ىمام ىم٣من هٛم٣مك واحل٣مؽم٥م اإليٗم٣مفمٝم٥م يمٙمتٖمٔمٝم ٥مت ايمًٙمٝمٚماسمًتٗمٝمؿ يمف ومقافمد ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م وايمٔم٣ٌمر

إهمالس سم٣مم فمٛمد زمٔمض أصح٣مب هذه ايمتج٣مرب دم إدوات ايمتٔمٌغمي٥م واظمٙم٘م٥م اإلزمدافمٝم٥م وٞمجد 

َمٔمٓمؿ ه٠مٓء ايمُم٣ٌمن ايمُم٣مفمريـ ومد وومٖمقا َمقومٖم٣م حم٣مرزم٣م يمٙمٗمِمٝمدة ايمٔمٚمقدي٥م وٞم٣مصٌقه٣م ايمٔمداء ىمام 

 وَمـ هٛم٣م ىم٣مٞم٦م جترزم٥م ه٠مٓء ايمُمٔمراء دم يحم٣مرزم٥م ديقان ايمُم٣مفمر حمٚمد ايمٕمامرضمِمؾ دم 

ايمثامٞمٝمٛم٣مت َمـ ايمٗمرن ايمٔممميـ حمٌْم٥م زم٤ًٌم ايمٓمروف آصمتامفمٝم٥م وآومتِم٣مدي٥م ايمًٝمئ٥م وَمع ذيمؽ 

وومد ، و٣مءات َممموم٥م دم هذه ايمٖمؼمة وإن ىم٣مٞم٦م جترزم٥م ايمُمع احلر اجلزائري٥م َم٣م سمزال وم٣مئٚم٥مإهمٜمٛم٣مك 

 -أومٖمرت ايم٣ًمضم٥م ايمُمٔمري٥م دم سمًٔمٝمٛم٣مت ايمٗمرن ايمٔممميـ َمـ ايمٔمْم٣مء ايمُمٔمري

ٔمٌم أؽمام ىمثغمة ٞمذىمر َمٛمٜم٣م فمعم ؽمٌٝمؾ اظمث٣مل ٓ احلٌم )ٞم٣مدي٣م ٞمقاس وومد زمرز دم ايمٔمٜمد اظم

 وؽمٙمٝمٚمف َمٙمٝمزي ويمْمٝمٖمف ضمرزم٣موي ونمغمه ايم٘مثغم ايم٘مثغم

 0101-0971خظشؼشخادلغبسثِخيفخرٌٔؽبيخاٌخ-ة

م  1972يٚم٘مـ يمٛم٣م وٞمحـ أَم٣مم ؽمٝمؾ َمـ اظمٔم٣مرف وايمٔمٙمقم وايمثٗم٣مهم٣مت وايمتج٣مرب إدزمٝم٥م زمٔمد 

ديد أو اظمًامة زمذيمؽ هل حم٣موٓت وجت٣مرب دم جم٣مل ايمُمٔمر حت٣مول أن سم٠مىمد فمعم أن ضمرىم٣مت ايمتج
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همٗمد زمرزت ، أن سمقاىم٤م زمكم َمتْمٙم٣ٌمت ايمًقق ايمُمٔمري وؿمٚمقح إدزم٣مء ايمُمٔمراء وواومٔمٝم٥م ايمتْمقر

 :ـم٣مهرة صمديدة دم ايمُمٔمر ايمتقٞمز دفمٝم٦م زم٣ميمْمٙمٝمٔم٥م إدزمٝم٥م زمٖمٔمؾ فمقاَمؾ فمدة

 ا سمٔمٙمٝمام فمٌمي٣مخترج أصمٝم٣مل َمـ اظمثٗمٖمكم َمـ اجل٣مَمٔم٥م ايمتقٞمًٝم٥م سمٙمٗمق ,1

 اٞمٖمت٣مح زمراَم٨م ايمٔمٙمؿ واظمٔم٣مرف فمعم ايم٣ًمضم٥م ايمتقٞمًٝم٥م ,2

 جتديد َمٛم٣مه٨م ايمدراؽم٥م ايمتقٞمًٝم٥م ,3

اؿمالع ايمتقاٞم٥ًم فمعم ضمرىم٣مت ايمتجديد دم إدب وايمٖم٘مر وايمٌمافم٣مت اظمذهٌٝم٥م دم همرٞم٣ًم  ,4

٣م سمتٌٛمك ومّم٣ميوومد ىم٣مٞم٦م ايمْمٙمٝمٔم٥م إدزمٝم٥م شمقرة فمعم اظمقروث وطمروصم٣م فمعم ايمرؽمٚمل واظم٠مؽمس 

يم٥م مج٣ميمٝم٥م ٟمكم وحتقيم٦م ؿمريٗم٥م ايمتٔمٌغم وَمًتقاه٣م ايمٙمٕمقي َمًٟميم٥م ٞمّم٣ميمٝم٥م وَمًاظمًتّمٔمٖمكم واظمًتٕمٙم

وٞمُمٟمت هم٘مرة ايمتقٞمًٝم٥م ، فمعم هُم٣مؾم٥م اخلْم٣مب ايمٗمقَمل هٛم٣مك 1967وومد أىمدت هزيٚم٥م ضمزيران 

زمديال شمٗم٣مهمٝم٣م ورؤي٥م ضمّم٣مري٥م فمـ إؿمروضم٣مت ايمٔمرزمٝم٥م وسمراصمع ايمٝم٣ًمر واٞمحن ايمُمٔمر اظمٙمتزم 

يمٌالد فمعم طمٝم٣مرات يمٝمػمايمٝم٥م طمٝم٦ٌم أَم٣مل دم ايمٔمٝمش ايم٘مريؿ وأدت رأؽماميمٝم٥م ايمدويم٥م واٞمٖمتح٦م ا

 (أَمل سمراىمل)إلم َمزيد َمـ ايمٗمٜمر وايمٓمٙمؿ فمػم فمٛمٜم٣م ايمُم٣مفمر حمٚمد احلٌٝم٤م ايمزٞم٣مد دم ؾمخِمٝم٥م

 وؾمٔمر ايمْمٙمٝمٔم٥م هق

 نمغم ايمٔمٚمقدي واحلر ,1

 ايمٗمِمٝمدة اظمّم٣مدة ,2

 وإؾمٔم٣مر زمال ؾمٔم٣مر ,3

 زمٝم٥م سمتٚمثؾ زمام يقموومد ىم٣مٞم٦م رؤي٥م ايمْمٙمٝمٔم٥م إد

 اؽمتٖم٣مدة َمـ ؿم٣موم٥م ايمُمٔمر ايمٔمريب اظمقؽمٝمٗمٝم٥م وايمتٔمٌغمي٥م ,1

 دفمقة ايمُم٣مفمر إلم هجر فمٚمقد ايمُمٔمر ,2

 طمٙمؼ َمقؽمٝمٗمل ؾمٔمري٥م صمديدة نمغم اخلٙمٝمجٝم٥م ,3

سمْمقير ايمُمٔمر يٛمٌع َمـ سمْمقر َمقؽمٝمٗم٣مه وسمْمقر اظمقؽمٝمٗمك ايمُمٔمري٥م يٛمٌع َمـ روح ايمٗمِمٝمدة  ,4

 وٞمقع اإلضم٣ًمس

 ويم٘مؾ ٞمص صمقه اإليٗم٣مفمل اخل٣مص زمفيم٘مؾ ؾم٣مفمر َمقؽمٝمٗم٣مه  ,5
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َمِم٣مدر اظمقؽمٝمٗمك ايمُمٔمري٥م ايمْم٣موم٥م ايمِمقسمٝم٥م ايم٘م٣مَمٛم٥م دم ايمٙمٕم٥م وايمْم٣موم٥م ايمِمقسمٝم٥م ايمذائٔم٥م دم  ,6

ايمٔمٌم وومد وصمدٞم٣م دم نمغم ايمٔمٚمقدي واحلر وايمٗمِمٝمدة اظمّم٣مدة وأؾمٔم٣مر زمال ؾمٔم٣مر جت٣مرب صمديدة 

ومحٙم٦م ومِم٣مئدهؿ ٞمزوات حت٣مول أن سمِمٔمد فمعم أىمت٣مف ايمٗمديؿ همٗمط زمٚمح٣مرزمتف وحم٣مرزم٥م أصح٣مزمف 

طم٣مص٥م َمٌٜمٚم٥م حت٣مول ايمِمٔمقد فمعم أٞمٗم٣مض ايمٗمديؿ ىمٟمهنؿ َمِم٣مزمقن زم٣ميمٌمع ايمُمٔمري وايمًٔم٣مر 

 طم٣ميمػ سمٔمرف() ايمٔم٣مؿمٖمل ُي٣مويمقن ايمدطمقل يمٔم٣ممل ايمُمٔمر َمـ زم٣مب

 0101-0971خؽبٌخخاٌشؼشخادلغبسثِخادلؼبطشخيفخِشاوشخ-ط

 ,ه٣م ايمًٝم٣مب رة اظمممومٝم٥م وروادلم ايمٗمِمٝمدة احلزمٔمد اؽمتٗمالل اظمٕمرب اجتف ايمُمٔمراء اظمٕم٣مرزم٥م إ

 صالح فمٌد ايمِمٌقر ٕؽم٣ٌمب فمدة َمٛمٜم٣م ,أيمٌٝم٣ميت  ,ٞم٣مزك اظمالئ٘م٥م 

 سمقاصؾ اظمٕمرب َمع اظمممق شمٗم٣مهمٝم٣م وأدزمٝم٣م وهم٘مري٣م ,1

 إؽمٙمقب اجلديد دم ايمتٖم٘مغم وآزمت٘م٣مر ايمذي همروٝمف ؿمٌٝمٔم٥م اظمرضمٙم٥م سم٣مرخيٝم٣م ,2

 ,4افمتٛم٦م زمتجرزم٥م ايمٗمِمٝمدة احلرة اٞمتُم٣مر ايمدواويـ ايمُمٔمري٥م وايمدراؽم٣مت إدزمٝم٥م ايمتل  ,3

 َمٛم٣مسة زمٔمض اظمجالت يمٙمحرىم٥م ايمُمٔمري٥م اجلديدة

 لٕم٣مريب اظمٔم٣مس َمع ٞمٓمغمه اظمُم٣مرومسمالضمؿ ايمُمٔمر ايمٔمريب اظم ,5

 وومد ذىمر ايمٛمٗم٣مد اظمٕم٣مرزم٥م أن ايمٗمِمٝمدة ايمُمٔمري٥م اظمٕم٣مرزمٝم٥م اظمٔم٣مسة ومد َمرت زمٚمراضمؾ شمالث

 َمرضمٙم٥م ايمًٗمقط وآٞمتٓم٣مر دم ايمًتٝمٛم٣مت ,1

 زمٛمٝم٥م ايمُمٜم٣مدة وآؽمتُمٜم٣مد دم ايمًٌٔمٝمٛم٣مت َمرضمٙم٥م ,2

 َمرضمٙم٥م ايمتٟمؽمٝمس واظمقاصمٜم٥م دم ايمثامٞمٝم٣مت ,3

هم٣ميمُم٣مفمر َمٙمتزم زمقاومٔمف ايمتزاَم٣م ص٣مرطم٣م َمـ طمالل ، وومد ىم٣من ايمُمٔمر َمرسمٌْم٣ًم زم٣ميمٗمّم٣مي٣م ايمًٝم٣مؽمٝم٥م

وفمٝمف يمدوره دم اظمجتٚمع وهق ٓ يٗمدم أهم٘م٣مرا وإٞمام يٗمدم ؾمٔمرا َمـ طمالل رؤي٣م ضمتك ٓ يًٚمح 

ؽمٝم٣مد فمعم َم٣م هق ؾمٔمري وهذه ايمرؤي٣م سمٌدأ واومٔمٝم٥م حمًقَم٥م ٕن ايمٔم٣ممل ايمُمٔمري  زمْمٕمٝم٣من َم٣م هق

يتُم٘مك َمـ أؾمٝم٣مء واومٔمٝم٥م وازدهرت ايمٗمِمٝمدة ايمًٝم٣مؽمٝم٥م فمعم ضم٣ًمب فمٛم٣مس ايمٖمـ ويمٗمد زمرز دم 

حمٚمد  ,حمٚمد ايمن نمٝمٛمل  ,ايم٘مٛمقين  ,حمٚمد اخلامر  ,هذا ايمٔمٌم ؾمٔمراء أَمث٣مل أمحد اظمج٣ميْمل 

زم٣ميمتٖم٣موت ايم٘مٌغم دم اؽمتٔمامل ايمٙمٕم٥م َمـ ,َمراىمش,ُمٔمر اظمٕم٣مريب دم اظمٕمرب ىمذيمؽ متٝمز ايم، اظمٝمٚمقين
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ايمٖمٛمٝم٥م وَمًتقى سمٙمٔم٤م همٝمف ايمِمقرة ، َمًتقى يٛمٗمؾ إهم٘م٣مر واظمّم٣مَمكم: طمالل َمًتقي٣مت َمتٔمددة

ايمتُمٌٝمف آؽمتٔم٣مرة ايم٘مت٣مزم٥م ايمدور إؽم٣مد وَمًتقى سمٗمقم فمٛم٣مسه فمعم يمقن َمـ ايمٌٛم٣مء ايمرَمزي 

ى ايمث٣ميم٧م سمٟمؽم٦ًم ايمٗمِمٝمدة احلداشم٥م اظمٔم٣مسة ويٚم٘مـ يمٛم٣م أن وإؽمْمقري وفمعم هذا اظمًتق

ٞمٔمتػم ايمُمٔمر اظمٕمريب اظمٔم٣مس جترزم٥م مل سمتؿ زمٔمد همٜمل َم٣مزايم٦م سمٌح٧م فمـ هقيتٜم٣م احلّم٣مري٥م دم فم٣ممل 

 -اإلزمداع

 0101-0971خؽبيخاٌشؼشخادلٌسّزبِٔخيفخاٌؼيذخادلؼبطشخ-د

اهلؿ  ,ومّمٝم٥م همٙمًْمكم  سمٖمتح٦م ايمُمخِمٝم٥م اظمقريت٣مٞمٝم٥م زمٔمد آؽمتٗمالل فمعم ومّم٣مي٣م صمديدة

وىمت٤م ايمُمٔمراء ، َم٣م يتٔمرض يمف ايمقؿمـ ايمٔمريب َمـ ضمقادث وطمٝم٣ٌمت أَمؾ وارسم٘م٣مس ,ايمٗمقَمل 

 اظمقريت٣مٞمٝمقن دم ايمٗمّم٣مي٣م ايمٔمرزمٝم٥م اظمٔم٣مسة

 م 1973 ,1975يٗمقل ايمُم٣مفمر حمٚمد ويمد ايمٗم٣ميض 

ــْمرب ــرح سمّم ــغم اجل ـــ فمٌ ــرة َم ــ٣م زهم  ي

 

ــــؼمب  ــــٌح يٗم ــــٝم٣مء ايمِم ــــل همّم  سمرهمٗم

 صمٛمحتــلىمٖمــك وــٕمقؿم٣م همــقم َمـــ حتــ٦م أ 

 

 همـــرن سمٖمـــقر ؽمـــٔمٝمدا ؾمـــٚمٔمٜم٣م ؾمـــٜم٤م 

واٞمٗمًؿ  احلر أو َم٣م يًٚمك زم٣ميمُمٔمر إيمٝمقيت ن ي٘متٌقن ايمُمٔمرقوومد أطمذ ايمُمٔمراء اظمقريت٣مٞمٝم 

ايمُمٔمراء َم٣م زمكم ؿمريٗم٥م ومديٚم٥م وؿمريٗم٥م صمديدة فمػم ايمُمٔمراء َمـ طمالهل٣م فمـ َمّم٣مَمكم َمٔم٣مسة 

 :يٗمقل ايمُم٣مفمر أمحدوا ويمد فمٌد ايمٗم٣مدر

 ومد ومٙم٦م ىمؾ ضمٗمٝمٗمتل

 ٣مَمقن فمـ احلٗمٝمٗم٥ميم٘مٛم٘مؿ سمتِم

 إين أٞم٣موؾ ود َمـ

 يٌٛمل َٓمتٛم٣م اخلراب

 :ويٗمقل ايمُم٣مفمر ٞم٣مصمل حمٚمد إَم٣مم

 وُيتٙمؿ ايمٛمقرس اظمرومز

 همٝمجٙمد مخ٣ًم فمعم ـمٜمره

 وجيٙمد فممما فمعم ايمٗمٌؾ
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 (:وسمٗمقل ايمُم٣مفمرة )زم٣مٞم٥م زمٛم٦م ايمػما

 وذزمح ايمذزمٝمح

 وىمؾ يقم يِمٙم٤م اظمًٝمح

 همقق ٞمخؾ ايمُم٣مم فمٛمد ايمِمخرة اظمٗمدؽم٥م

 ريحٞمّمٚمد ايمٗمٙم٤م اجل

 -ويمٝمٚمقٞم٣م وأَمقاج اخلٙمٝم٨م اً أرز
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خ..لظْذحخاٌنضشخ-خصبٌضبً
 ِبىْخخًأثؼبد

، احلٗمٝمٗم٥م ايمتل ٓ َمراء همٝمف أن إصمٛم٣مس إدزمٝم٥م سمتْمقر وسمتٛم٣مؽمؾ وسمٛمتٗمؾ َمـ ضم٣ميم٥م إلم أطمرى

 ىمام هق احل٣مل دم، زمٔمض إصمٛم٣مس إدزمٝم٥م َمـ ضم٣ميم٥م ايمُمٔمر إلم ضم٣ميم٥م ايمٛمثر وزم٣ميمٔم٘مس همٗمد حتقيم٦م

ومِمٝمدة ايمٛمثر دم ايمٔمٜمد اظمٔم٣مس  اظمتٟمَمؾ ظمِمْمٙمحو، َمـ ايمُمٔمر إلم ايمٛمثر٦م ايمتل حتقيماظمنضمٝم٥م 

، وأٞمف ختٙمص َمـ ايمتٗمٝمد زمٟموزان ايمُمٔمر ايمٗمديؿ وومقاهمٝمف، لم ٞمثرإ ومد حتقل ن ايمُمٔمرأي٘متُمػ 

وومِمٝمدة ايمتٖمٔمٝمٙم٥م وومد  رهمٗمِمٝمدة ايمٛمثر صم٣مءت زمٔمد ومِمٝمدة فمٚمقد ايمُمٔم- واىمتٖمك زمُمٔمري٥م اجلٚمٙم٥م

ظمٔم٣مسة يمٝم٦ًم ٛمثر ايمد ائن َمٔمٓمؿ ومِم٣مأزٞمٝم٥م: فمعم ايمرنمؿ َمـ رهمّم٦م ايمٗمقاٞمكم ايمٔمرووٝم٥م وايمق

أٓ أهن٣م ، فمعم َمًتقى ايمُم٘مؾ واظمّمٚمقن َمٔم٣مً  ايمٖم٘مري٥م وإؽمٙمقزمٝم٥م، ؽمقى ٞمقع َمـ ايمٖمقوقي٥م

ختتٙمُػ فمـ ايمٛمثر ايمُمٔمري وومِمٝمدة ايمٛمثر اظمٔم٣مسة  :أطمذت َم٘م٣مٞم٣مً ه٣مَم٣م فمٛمد ايمُمٔمراء اظمٔم٣مسيـ

وفمـ همٗمرة ايمٛمثر ايمٗمِمغمة ، ر زم٣مهمتٗم٣مره٣م إرم ايمتُمْمغموفمـ ايمُمٔمر احُل ، زمٟمهن٣م ومِمغمٌة وحُمَْ٘مَٚم٥مٌ 

وومد سمُمتٚمؾ فمقم - وزم٘مث٣مهم٥م سمٔمٌغمه٣م، وزمٚمج٣مزاهت٣م، وزمقومٔمٜم٣م ايمرٞم٣َّمن، زم١ميٗم٣مفم٣مهت٣م ايمٙمٖمٓمٝم٥م اظمتقاسمرة

، صمٛمس همٛمل يًت٘مُمػ َم٣م دم يمٕم٥م ايمٛمثر َمـ ومٝمؿ ؾمٔمري٥مهمٜمل ، إيٗم٣مٍع داطمقمٍّ َُمٛمتٓمؿ وسمٔم٣موم٣ٌمت

َمـ طمالل صقر ؾمٔمري٥م فمريّم٥م سمتقاهمر همٝمٜم٣م ، َمٔم٣مٞم٣مةويًتٕمٙمٜم٣م خلٙمؼ َمٛم٣مخ ئمػم فمـ جترزم٥م و

وسمٔمقض اٞمٔمدام ايمقزن ايمتٗمٙمٝمدي همٝمٜم٣م زم١ميٗم٣مفم٣مت ايمتقازن ، ايمُمٖم٣مهمٝم٥م وايم٘مث٣مهم٥م دم آن واضمد

وآطمتالف وايمتامشمؾ وايمتٛم٣مـمر َمٔمتٚمدة فمعم اجلٚمٙم٥م ومتقصم٣مهت٣م ايمِمقسمٝم٥م زمٚمقؽمٝمٗمك صٝم٣منمٝم٥م حتسُّ 

ل أدوٞمٝمس وأٞمز احل٣مج وسمقهمٝمؼ ايمِم٣ميغ َمـ أَمث٣م وومد ىم٣من زمٔمض دفم٣مة ومِمٝمدة ايمٛمثر، وٓ سُمٗم٣مس

 يٕم٣مل دم هذا ايمٖمـومد اؽمتْم٣مفمقا اإل

ٌْس يٗمع ضمٝمٛمام ٓ جيري ايمتٖمريؼ زمِمقرة دومٝمٗم٥م زمكم )ايمٛمثر ، ىمثغمًا َم٣م أؾمغم إيمٝمف، همٜمٛم٣مك يم

 وَم٣م ٞمًٚمٝمف )ومِمٝمدة ايمٛمثر( َمـ ٞم٣مضمٝم٥م شم٣مٞمٝم٥م، ايمُمٔمري( و)ايمُمٔمر اظمٛمثقر( و)ايمٛمثر اظمرىمز( َمـ ٞم٣مضمٝم٥م

يمألٞمقاع ىمام يِمٖمٜم٣م فمز ايمديـ  افم٣مزمر ٣مَمٖمتقضم ٣مٞمِم اظمٔم٣مسة يمٛمثرومِمٝمدة اوومد أصٌح٦م 

أٞم٣م أىمت٤م ٞمِمقص٣ًم ويمـ ": حمٚمد اظم٣منمقط يٗمقلو، إؾم٘م٣ميمٝم٣مت ومِمٝمدة ايمٛم٧م"اظمٛم٣مسة دم ىمت٣مزمف 

 وإٞمام ىم٣مسم٤م ٞمِمقص، أنمّم٤م إذا ومٝمؾ إٞمٛمل يم٦ًم ؾم٣مفمراً 
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٣م إلم وأن زمروزه، ٞمثر نم٣ميتف ايمُمٔمر»ويرى زم٣مؽمؿ إٞمِم٣مر أن ومِمٝمدة ايمٛمثر هل زم٣مطمتِم٣مر 

ايم٣ًمضم٥م ايمُمٔمري٥م مل ي٘مـ ٞمت٣مج صمدهل٣م َمع ايمٗمِمٝمدة احلرة وٓ َمع ومِمٝمدة ايمتٖمٔمٝمٙم٥م وٓ َمع ايمٗمِمٝمدة 

ويرهمض - شوإٞمام هل ٞمتج٦م زم٤ًٌم رنم٥ٌم ايمُم٣مفمر دم اؽمتخراج ايمُمٔمر َمـ ؽمٝم٣مق ايمٛمثر ، ايمٔمٚمقدي٥م

ٜمقم وىمؾ اظمٖم٣مهٝمؿ ايمتل مت٦مُّ زمِمٙم٥م إيمٝمٜم٣م: ٕن هذا اظمٖم "ومِمٝمدة ايمٛمثر"فمٌد اهلل ذيؼ َمِمْمٙمح 

ايمٙمٌٛم٣مٞمٝم٥م  "ؾمٔمر"وومد فمٚمٙم٦م جمٙم٥م  ىمؾ واضمد يمف شمقازمتف وومقافمده، جيٚمع زمكم صمٛمًكم َمتٛم٣مومّمكم

هل  اظمٔم٣مس وزمٗمٝم٦م ومِمٝمدة ايمٛمثر- فمعم إؾم٣مفم٥م هذا اظمِمْمٙمح دم ايم٣ًمضم٥م ايمٔمرزمٝم٥م إدزمٝم٥م وايمٛمٗمدي٥م

 زمؾ ٞمقع َمـ ايم٘مت٣مزم٥م إدزمٝم٥م، ايمذي يٛمٜمؾ َمـ ٞمٌع ايمُمٔمر يم٘مٛمف يمٝمس ؾمٔمراً  ايمٛمقع إديب اجلديد

هم٣ميمٙمٕم٥م اظمًتخدَم٥م هل يمٕم٥م ايمُمٔمر وإداء اظمامرس أيّم٣ًم هق ، اظمتحررة َمـ ومقافمد ايمقزن وايمٗم٣مهمٝم٥م

ٞمثر دم  "ومِمٝمدة ايمٛمثر"ـهم، أو ايمُم٘مؾ همٜمذا َم٣م يٗمع اخلالف فمٙمٝمف، وأَم٣م ايمٗم٣ميم٤م، إداء ايمُمٔمري

يمتْمقر ويٚم٘مـ أن ٞمٗمقل إن ومِمٝمدة ايمٛمثر ٞمقع َمـ ا، يم٘مٛمف ٞمثر أديب يرومك إلم َمرسم٥ٌم ايمُمٔمر، إؽم٣مس

وومِمٝمدة ايمٛمثر َمـ ، احل٣مج زمكم ايمُمٔمر اظمٛمثقر وايمٛمثر ايمُمٔمري َمـ صمٜم٥مدم ايمُمٔمر: ويٖمرق أٞمز 

فمٛمٌم أورم دم َم٣م يًٚمك  ,وايمٛمثر ايمُمٔمري اظمقومع فمعم وصمف احلٌم ,ويرى أهنام، صمٜم٥م أطمرى

، ـمٜمرت ٞمامذج حت٦م َم٣م يًٚمك زم٣ميمُمٔمر اظمٛمثقر فمعم يد سمقهمٝمؼ ايمِم٣ميغومد و، ومِمٝمدة ايمٛمثر ايمٕمٛم٣مئٝم٥م

وؾمقومل أزمق ، شمؿ يقؽمػ اخل٣مل، ىمؾ َمـ أٞمز احل٣مج وأدوٞمٝمس زمٔمدهؿٚمد اظم٣منمقط دم يٟميت وحم

وومد ضم٣مول أفمّم٣مء مج٣مفم٥م ؾمٔمر سمثٌٝم٦م زمٔمض اظمٖم٣مهٝمؿ إويمٝم٥م ايمتل - ونمغمهؿ، وهم٠ماد رهمٗم٥م، ؾمٗمرا

 :َمثؾ، سمتِمؾ زمٗمِمٝمدة ايمٛمثر

 أن ومِمٝمدة ايمٛمثر ؾم٘مؾ ؾمٔمري َمًتٗمؾ,1

 -ؽمٌٗمٜم٣م َمـ إؾم٘م٣مل ايمُمٔمري٥م وَمٖم٣مهٝمٚمٜم٣مأن ومِمٝمدة ايمٛمثر هل شمقرة صمذري٥م فمعم ىمؾ َم٣م ,2

 أهن٣م أرومك أؾم٘م٣مل ايم٘مت٣مزم٥م,3

ىمت٣مب ايمتحقٓت واهلجرة دم أوم٣ميمٝمؿ "َمـ ، "أدوٞمٝمس" وَمـ ٞمامذج َمـ ومِمٝمدة ايمٛمثر ومِمٝمدة

 :"زهرة ايم٘مٝمٚمٝم٣مء"زمٔمٛمقان ، "صٝم٣منم٥م هن٣مئٝم٥م: ايمٛمٜم٣مر وايمٙمٝمؾ

 "ىمٙمام اسمًٔم٦م ايمرؤي٥م و٣موم٦م ايمٔم٣ٌمرة"

 ، سمػمحووم٣مل رم اومٔمد دم شمٗم٤م اإلزمرة وٓ"

 ،وإذا دطمؾ اخلٝمط دم اإلزمرة همال متً٘مف
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 -"واهمرح هم١مين ٓ أضم٤م إٓ ايمٖمرضم٣من، وإذا طمرج همال متده

ري  ايمٛمٖمَّ

 زهرة ايم٘مٝمٚمٝم٣مء

 يٛمٌٕمل أن أؽم٣مهمر دم صمٛم٥م ايمرَم٣مد

 زمكم أؾمج٣مره٣م اخلٖمٝم٥م

ة ايمذهٌٝم٥م  -دم ايمرَم٣مد إؽم٣مؿمغم واظم٣مس واجلرَّ

 ٞمحق احلِم٣مد، دم ايمقرد، يٛمٌٕمل أن أؽم٣مهمر دم اجلقع

 أن أؽمؼميح، يٛمٌٕمل أن أؽم٣مهمر

 ،حت٦م ومقس ايمُمٖم٣مه ايمٝمتٝمٚم٥م

 دم ايمُمٖم٣مه ايمٝمتٝمٚم٥م دم ـمٙمٜم٣م اجلريح

 -زهرة ايم٘مٝمٚمٝم٣مء ايمٗمديٚم٥م

 وومِمٝمدة حمٚمد اظم٣منمقط ا

 :يٗمقل همٝمٜم٣م، "ايمٌدوي إمحر"َمـ ىمت٣مزمف 

 أومًك َم٣م دم ايمقصمقد

 أن ٓ ي٘مقن هٛم٣مك َم٣م سمٛمتٓمره

 أو سمتذىمره

 !!أو حتٙمؿ زمف

 ٕمٙمٗم٥مىمؾ َم٣م هق وراء إزمقاب اظم

 وحت٦م ايمًامء ايمٕم٣مئٚم٥م

 ايمُمٔمقب، ايمِمخقر، ايمْمٝمقر، ايمزهقر

 هق إلم ايمٖمٛم٣مء

 َم٣م فمدا ايمُمٔمر واهلل
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 ويمذيمؽ هم١من اهلل ٓ يؼمزمع دم أفم٣مرم ايمًامء

 زمٔمٝمدًا فمـ ىمؾ رء ٕؽم٣ٌمب ديٛمٝم٥م

 زمؾ فم٣مؿمٖمٝم٥م

 ويمذيمؽ أفمٚمد إلم متزيؼ طمٝم٣مَمل ىمٌدوي

 ورهمع ؽمت٣مئري ىمحيي

 زمؾ وأهمتح ومٙمٌل وصدري

 يم٘مؾ ؾمٔمراء ايمٔم٣ممل

 -ضمتك ايمٖم٣مؾمٙمكم َمٛمٜمؿ

 وٕٞمز احل٣مج ومِمٝمدة

 :"َم٣مذا همٔمٙم٦م زم٣ميمقردة، َم٣مذا صٛمٔم٦م زم٣ميمذه٤م"

 أسم٦م إرمَّ ٓ أفمرف أيـ وايمًامء صحق

 -وايمٌحر نمريؼ

 َمـ ىمٖم٣مح إضمالم أومٌٙم٦ْم 

 َمـ َيٛم٣مع إّي٣مم

 وهم٣مًء يمٙمٛمذور وَم٘م٣مهمٟمًة يمٙمَقرد

 !-وظُمّٔم٦ُم َمٛمٜم٣م ىم٣مجلقهرة

ت هذا ايمٛمقع َمـ ؽمٝم٣مجلٚمٙم٥م َمٔمتػميـ ذيمؽ َمـ أؽم٣مٔمري٥م اوومد رىمز ىمت٣مب ومِمٝمدة ايمٛمثر فمعم ؾم

 إدب

أي أويمئؽ ايمذيـ ٞمٔمتػمهؿ ، وَمـ فمج٤م أٞمٛم٣م ٞمجد دفم٣مة ايمتجديد دم ايمُمٔمر ايمٔمريب احلدي٧م

همٜمذه ٞم٣مزك اظمالئ٘م٥م سمٔمٙمـ رهمّمٜم٣م ، رواد ومِمٝمدة ايمتٖمٔمٝمٙم٥م هؿ َمـ أوائؾ اظمٜم٣ممجكم يمٗمِمٝمدة ايمٛمثر

هم٘مٝمػ سم٘مقن رائدة ؾمٔمر - "ظمٔم٣مسايمُمٔمر اومّم٣مي٣م "احل٣مد هلذا ايمٛمقع َمـ ايم٘مت٣مزم٥م دم ىمت٣مهب٣م 

 !؟ايمتٖمٔمٝمٙم٥م إولم دم ايمٔم٣ممل ايمٔمريب هل أول وأفمٛمػ َمـ هي٣مصمؿ ومِمٝمدة ايمٛمثر
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خ0خظبئضخلظْذحخاٌنضش
وايمتقه٨م ، ٣ميمقضمدة ايمٔمّمقي٥مسمتٚمٝمز ومِمٝمدة ايمٛم٧م فمـ ايمُمٔمر ايمٔمٚمقدي وؾمٔمر ايمتٖمٔمٝمٙم٥م زم

وفمعم ، ٝم٣من يٗمقم فمعم ايمٔمٖمقي٥مدم أىمثر إضم وايمُمٔمر، اإلجي٣مز )ايم٘مث٣مهم٥م(وواظمج٣مٞمٝم٥م ، واإلذاق

ىمذيمؽ سمٕمٙم٤م فمٙمٝمف ، َمع ايمتقسمر وايمرَمزي٥م اجلٛمًٝم٥م، اجلٚمؾ ايمتل يٚم٘مـ همِمؾ زمٔمّمٜم٣م فمـ زمٔمض

وسمُمٌف هذه ، ايمرؤى وايمِمقر ايمالَمٔمٗمقيم٥م ايمتل سمقضمل زم٣موْمراب فم٣ممل ايمُم٣مفمر ايمداطمقم وسمُمقؾمف

أَم٣م ، ايمِمقر َم٣م يٙمقح َمـ أوه٣مم ورؤى يمٙمخٝم٣مل اظمتحرر زم٣ميمٛمقم َمـ ؽمٙمْم٣من ايمقفمل وروم٣مزمتف

نمٝم٣مب اإليٗم٣مع )فمٌد اظمْمٙم٤م أهنؿ أؽمًقا رهمّمٜمؿ فمعم - ايمراهمّمقن يمٗمِمٝمدة ايمٛمثر همٗمد رأى د

شمؿ ازدضم٣مَمٜم٣م زم٣ميمرىم٣مىم٥م ايمتٔمٌغمي٥م ، شمؿ نمٝم٣مب اظمقه٥ٌم وإدوات فمـ أنمٙم٤م َمٌدفمٝمٜم٣م، َمٛمٜم٣م

 (وسمٔمٚمد صمرح ايمٗمٝمؿ ايمديٛمٝم٥م واخلٙمٗمٝم٥م وايمٔمرهمٝم٥م، وآزمتذال ايمِمٝم٣منمل وايمدٓرم

 اإلجي٣مزمٝم٥م زمدٓيمتٝمٜمام "واهلدم ايمٖمقوقي٥م" َمٖمٜمقم َمـ اظمٔم٣مس يمٛمثرا ومِمٝمدة هم٘مرة وومد ٞمٌت٦م

 فمٙمؿ ومقاٞمكم َمـ ايمتحرر دم يتٚمثؾ ايمُم٘مؾ فمعم هم٣ميمتٚمرد، وايمٙمٕم٥م ايمُم٘مؾ فمعم ايمتٚمرد: سمٔمٛمل ايمتل

 ايمٛمص َمـ اظمتٙمٗمل يًتُمٖمف صمديد إيٗم٣مع إجي٣مد دم أَماًل  اظمختٙمٖم٥م: وأوزاٞمف وإيٗم٣مفم٣مسمف ايمٔمروض

 ايمُم٣مفمر ُيٚمٙمف نم٣مَمض فم٣ممل فمـ سمٔمػم ىمل ايمٙمٕم٥م فمعم وايمتٚمرد، سمفَمٖمردا وإُي٣مء، سمراىمٝمٌف وسمقه٨م

 إؾم٘م٣مل وحتْمٝمؿ، ايمٙمٕم٥م زم٣مؽمتخدام ايمٙمٕم٥م وراء َم٣م إلم يذه٤م أن يريد همٜمق، صمٛم٣ٌمسمف زمكم

 -صمديدة أؾم٘م٣مل إلجي٣مد (ايم٣ًمزمٗم٥م)

 رؤى جي٣مدإ إلم وايمًٔمل، ايم٣ًمزمٗم٥م ايمُمٔمري٥م ايمتٗم٣ميمٝمد إؽم٣مر َمـ ايمتحرر مه٣م واهلدم ايمٖمقوقي٥م

 فمٛمٜم٣م زم٣مظمًتجد هق يمٝمٟميت ؽمٝمحْمٚمٜم٣م َمـ هٛم٣مك ٕن سمٗم٣ميمٝمد: إلم سمتحقل يمـ يدةصمد إزمدافمٝم٥م

 َمـ هن٣مئٝم٥م ٓ أؾم٘م٣مل إجي٣مد َمٛمف اهلدف هم١من، اظمٔم٣مسة ايمٛمثر ومِمٝمدة دم اإليٗم٣مع ؾمٟمن ودم

 ايمٗم٣مزمٙم٥م نمغم، يمٙمٚمٌدع ايمٖمردي٥م يمٙمٚمقاومػ ايمُمٔمقري٥م احل٣مٓت سم٣ٌميـ فمعم اظمٔمتٚمدة اإليٗم٣مفم٣مت

 ايمذي اإليٗم٣مع َمـ ختٙمق ٓ ويم٘مٛمٜم٣م، ايمٔمرويض / اظمحدد ايمقزن َمـ ايمٛمثر ضمٝم٧م ختٙمق، يمٙمت٘مرار

 -ايمٗمِم٣مئد َمـ نمغمه٣م فمـ يٚمٝمزه٣م

 صمديدة أٞمامط وسمٗمديؿ، وايمٙمٕم٥م ايمُم٘مؾ سمٖمجغم دم إزمرز اظمث٣مل ايمٛمثر ومِمٝمدة سم٘مقن ورزمام

 وَمٕم٣ميرة إو٣مهم٥م َمـ ايمٛمص زمف ُيٖمؾ َم٣م ايمٗم٣مرئ اىمتُمػ ىمٙمام سمتقيمد صمديدة يمذة دم أَماًل  يمٙمذائٗم٥م:
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يمتٚمرير َممموفمٝمتٜم٣م يم٘مٛمٜم٣م سم٘مت٤ًم َممموفمٝمتٜم٣م فمٛمد مجٜمرة  صٔمقزم٣مت (ومِمٝمدة ايمٛمثرسمقاصمف )و

 ,: ظم٣م يقمإؾم٘م٣ميمٝم٣مت ومِمٝمدة ايمٛمثر سمرصمع و، يمٝم٦ًم ومٙمٝمٙم٥م دم احلراك إديب ايمٔمريب

 إن ومِمٝمدة ايمٛمثر سمْمقر يمٙمٛمثر ايمُمٔمري,1

 -َمِمْمٙمح جيٚمع زمكم ايمُمٔمر اظمقزون وايمٛمثر َمٔم٣م ()ومِمٝمدة ايمٛمثر ,2

 ر فمـ ايمقزن ايمُمٔمرياؽمتٕمٛم٣مء ومِمٝمدة ايمٛمث,3

 زمٗمِمٝمدة ايمٛمثر فمـ َم٣ًمره٣م ٘مثغمايماٞمحراف ,4

 ايمتخٙمص َمـ مج٣ميمٝم٣مت ايمٔمرزمٝم٥م ,5

خ0أسوبْخلظْذحخاٌنضش
هق ايمتٔمٌغم فمـ اظمراد زم٘مالم ومِمغم ٞم٣مومص فمـ إيمٖم٣مظ ايمتل ي٠مدى هب٣م فم٣مدة دم : اإلجي٣مز ,1

فمعم َمٔمٛمك ىمثغم هق صٝم٣منم٥م ىمالم ومِمغم يدل و، َمع وهم٣مئف زم٣ميمدٓيم٥م فمعم اظمٗمِمقد، َمتٔم٣مرف ايمٛم٣مس

ىم٣مَٕمث٣مل وآؽمتٕمٛم٣مء ، فمـ ؿمريؼ اطمتٝم٣مر ايمتٔمٌغمات ذات ايمدٓٓت ايم٘مثغمات، واف زم٣مظمٗمِمقد

 ،فمعم َم٣م ضمذف ,زمدٓيم٥م ايمٗمرائـ,

، وؽمغمه٣م دم جت٣مه واضمد هم٘مرًا وؾمٔمقراً ، هل سمرازمط أصمزاء ايمٗمِمٝمدة: ايمقضمدة ايمٔمّمقي٥م ,2

وومد ؽمٚمٝم٦م - يؿ ايمٌٝم٦م أو سمٟمطمغمهوٓ جيقز سمٗمد، وزمام زمٔمده، يرسمٌط زمام ومٌٙمف (ىمّؾ زمٝم٦م )ؽمْمر

- يُمٌف سمرازمط أفمّم٣مء صمًد ايم٘م٣مئـ احلل، ٕنَّ سمرازمط أصمزاء ايمٗمِمٝمدة :زم٣ميمقضمدة ايمٔمّمقي٥َّم

٥م دم ايمٗمِمٝمدة َمـ ر ايمٔمٛمٌميـ أسمٝمكم وٞمح٘مؿ فمعم سمقهّمر ايمقضمدة ايمٔمّمقيَّ  :طمالل سمقهمُّ

 -أي َمقوقع ايمٛمص ي٘مقن واضمداً : وضمدة اظمقوقع ,أ

 -٣مؿمٖم٥م ايمُم٣مفمر سم٘مقن واضمدة َمتٛم٣مؽم٥ٌم َمع اظمقوقعأي فم: وضمدة اجلق ايمٛمٖمّز  ,ب

 (ايمت٘مثٝمػ )َمّمٕمقؿم٥م ,3

فمؼماوٝم٥م َمـ ايممموح وآيّم٣مضم٣مت واجلٚمؾ آ طمٙمق ايمٛمص: سمٔمريػ ايمت٘مثٝمػ ايمُمٔمري

 وايمتٖمًغمي٥م وايمتٔمٙمٝمٙمٝم٥م ايمخ

أي سم٘مقن ايمٔم٣مؿمٖم٥م واظمُم٣مفمر وإضم٣مؽمٝمس ومقي٥م َمرهٖم٥م صمٝم٣مؾم٥م : (ايمتقه٨م )اإلذاق ,4

 َممموم٣م هم٘مري٣م َمدهُم٣م َمتقهج٣م ؾمٔمقري٣موي٘مقن ايمٛمص ، َم٠مشمرة ؽم٣مؿمٔم٥م
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 وايمتقه٨م يمٙمٛمجقم وَمٝمّمٜم٣م وايمٛم٣مر زي٣مدة اؾمتٔم٣مهل٣م وايمٛمص ؾمدة وومقة َم٘مقٞم٣مسمف وضمرارهت٣م

نمراض ايمُمٔمري٥م أنمراض ايمُمٔمر اظمقزون وزمدٓ َمٛمٜم٣م سم٘مقن رؤي٥م ايم٘م٣مسم٤م نمغم حمددة زم٣مٕ ,5

 فرؤي٥م ايمُم٣مفمر وايمٛمٓمر يمٙمٛمص ىمقضمدة هم٘مري٥م َمٕمٙمٗم٥م زمٛم٣مء فمعم سمقصمف ايمُم٣مفمر أي رؤيت

، يٛمت٨م زم٤ًٌم اٞمٖمت٣مح ايمُم٣مفمر فمعم َم٣م وراء ايمْمٌٝمٔم٥م ىم٣محلٙمؿ وايمٕمٝم٤مايمذي ايمتقسمر ايمُمٔمري  ,6

 َمتٛم٣مهل وايمٌمافم٣مت اظمتج٣مذزم٥م واظمتٛم٣مهمرة دم حتٗمٝمؼ ايمرؤي٥م ايمُمٔمري٥مواظمْمٙمؼ وايمال

 ٥مٙمٕمقيايمو ٥مُمٔمقريوايم ٥مٖم٘مريوايم ٥مدٓيمٝمايم ٟمن ي٘مقن ايمٛمص ؾمٖم٣مهم٣م زم٘مؾ صمقاٞمٌفزم: ايمُمٖم٣مهمٝم٥م ,7

 زمُم٘مؾ َمتٔمدد إوصمف نمغم َمٓمٙمؿ أو َمًتٕمٙمؼ ايمٛمص وق وسمٖمًغمٝمًتْمٝمع ايمٗم٣مرئ سمذيم

 فمعم رؤي٥م ايمُم٣مفمر ٣مايمٛمص َمٕمٙمٗمزمحٝم٧م ي٘مقن : دائري٥م ايمٛمص ,8

ول ىمٙمٚم٥م زم٣ميمًْمر ايمُمٔمري ايمت٣مرم يمف أت٘مرار آطمر ىمٙمٚم٥م دم ايمًْمر سم٘مقن زمدائري ايمتُم٘مٝمؾ 

هن٣مي٥م سم٘مقن  زمحٝم٧م افمتامد ٞمٓم٣مم اظمٗمْمقفم٣متأو  اخلت٣مم زم٣مظمْمٙمع وآؽمتٜمالل وأ، ضمتك هن٣مي٥م ايمٛمص

، ي٘مقن ايمت٘مرار هلام آطمر مجٝمع اظمٗمْمقفم٣متو ىمؾ َمٗمْمقفم٥م أو ومْمٔم٥م زمجٚمٙم٥م او ىمٙمٚم٥م او مجٙمتكم

 طمٙمؼ ٞمص َمؼمازمط دائري ٓ َمتٛم٣مهل وىمٙمٜم٣م أؽم٣ميمٝم٤م سمٔمقيّمٝم٥م فمـ ايمقزن وحم٣مويم٥م

هم٣ميمزَم٣من واظم٘م٣من زمْمالن دم ايمند ايمٗمِميص  وهل ايمتخٙمص َمـ فمٛمٌم ايمزَم٣من: اظمج٣مٞمٝم٥م ,9

 ٌٛم٣مء ايمُمٔمري ايمٛمثري جي٤م جت٣موزمه٣م وزم٣مٕطمص ايمزَم٣منوايمروائل يمذا دم ايم

 ايمٙمٕم٥م ,12

وأن ٞمْم٣ميم٤م ايمُمٔمراء زمٟمن يٟمسمقا زمًمء صمديد ، ٜم٣ميٛمٌٕمل أن ٞمٌح٧م فمٛم ايمُمٔمري٥م اجلديدة ايمتل

ن اطمؼماع اظمج٣مهٝمؾ يتْمٙم٤م أؾم٘م٣مٓ يمٕمقي٥م صمديدة أي ٓ َمّمٚمقن صمديد ٕؾم٘مال وَمقوقفم٣م 

 زمدون ؾم٘مؾ صمديد
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خاٌجبةخاٌضبٌش
خًياٌفظًخاأل
 فٓخاٌمظخ

 ًاٌمضخًاٌشًاّخخِمبسثبدخيفخاحلىبئْخخ-أًال

٥ٌٌّم سمتْمّٙم٤م  ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة اظمح٘مٚم٥م هل ؽمٙمًٙم٥م َمـ اظمُم٣مهد اظمقصقهم٥م سمٛمُمٟم طمالهل٣م ضم٣ميم٥م َمً

ؾمخِمٝم٥م ضم٣مؽمٚم٥م ذات صٖم٥م َمًٝمْمرة حت٣مول أن حتّؾ ٞمقفم٣م َمـ اظمُم٘مٙم٥م َمـ طمالل زمٔمض 

ضمتك سمِمؾ إلم ٞمتٝمج٥م ومرار سمٙمؽ ، يمتل سمتٔمرض يمٌٔمض ايمٔمقائؼ وايمتِمٔمٝمدات. ايمٔمٗمدةإضمداث ا

ايمُمخِمٝم٥م ايمٛمٜم٣مئل همٝمام ئمرف زمٙمحٓم٥م ايمتٛمقير أو احلؾ ذم أؽمٙمقب يٚمت٣مز زم٣ميمؼمىمٝمز وايمت٘مثٝمػ 

وه٘مذا سمتقيمد ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة َمـ رضمؿ - ايمدٓرم دون أن ي٘مقن يمٙمٌٔمد ايم٘مّٚمل همٝمٜم٣م ىمٌغم ؾمٟمن

وومد وهمؼ د. أمحد يقؽمػ فمٛمدَم٣م وّصػ ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة ، يتٛم٣مَمكو، احلدث ىمام يتقيمد احلٙمؿ

وَمـ ؾمٟمن هذا ، ايمزَم٣من واظم٘م٣من فمتامده٣م فمعم سمِمقير ظمح٥م دايّم٥م دمزمٟمهن٣م أومرب ايمٖمٛمقن إلم ايمُمٔمر ٓ

وَمـ هٛم٣م ٓ ٞمٛمتٓمر َمـ ىم٣مسم٤م ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة أن ، ايمدٓيم٥م ير ايمؼمىمٝمز دم ايمٌٛم٣مء وايمت٘مثٝمػ دمايمتِمق

زمؾ ٞمٛمتٓمر َمٛمف دائام أن يٗمدَمٜم٣م َمتٖم٣مفمٙم٥م َمع ، ايمٖمـ ايمدراَمل ظمٔمروهم٥م دمٗمدم ايمُمخِمٝم٥م زمٟمزمٔم٣مده٣م اي

، وهق ؿم٣مزمع وم٣مزمؾ يمتٔمدد اظمًتقي٣مت، ص٣مٞمٔم٥م ضمدشم٣م ُيٚمؾ ؿم٣مزمع ايمدٓيم٥م ايمُمٔمري٥م، زَم٣مهن٣م وَم٘م٣مهن٣م

د ذيمؽ ىمٙمف إّٓ َمـ طمالل يمٕم٥م سمٔمتٚمد ايمِمقرة وؽمٙمتٜم٣م إولم ، وَمـ شمؿ ايمتٟمويالت ًّ وزم٣ميمْمٌع ٓ جت

أو ظمح٥م ، قَم٣مت ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة ايمٖمٛمٝم٥م أهن٣م سمتٛم٣مول ضمدشم٣م حمدودا صمداأزمرز َمٗمو- "وإطمغمة

طم٣مؿمٖم٥م ذات دٓيمف هم٘مري٥م أو ٞمٖمًٝم٥م وومٔم٦م ذم إؿم٣مر حمدود ىمذيمؽ َمـ ايمزَم٣من واظم٘م٣من يرصده٣م 

ايمٗم٣مّص رصدا سمتْمقر همٝمف إزمٔم٣مد وسمتٚمحقر ذم داطمؾ ايمُمخِمٝم٥م احل٣مؽمٚم٥م يمتٌٙمغ َم٣م ئمرف 

 -إلؾم٘م٣ميمٝم٥م ايمٌماع أو سمْمقر احلدث همٝمٜم٣م شمؿ سمٟمسمك حلٓم٥م ايمتٛمقير أو احلؾ، زم٣ميمٔمٗمدة

َمٛمزيمف وؽمط زمكم َمٛمزيمتل ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة وايمرواي٥م ايمْمقيٙم٥م َمـ  أَم٣م ايمرواي٥م ايمٗمِمغمة همتٗمع دم

ضمٝم٧م حمدودي٥م إضمداث وايمُمخقص وإزَمٛم٥م وإَم٘مٛم٥م زمِمقرة أىمػم َمـ ٞمٓم٣مئره٣م ذم 

ٝمز سمدٞمق ىمثغما َمـ ايمرواي٥م ايمْمقيٙم٥م: ويمٔمٙمٜم٣م زمذيمؽ آطمتِم٣مر وايمؼمىم قص٥م وأومؾ مم٣م دمإومِم

 --٥م أو إومِمقص٥م. ايمٖم٣مٞمت٣مزي٣مشماحل٘م٣مي٥م. احلدو
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وهٛم٣م ٞمِمؾ إلم ايمرواي٥م ايمْمقيٙم٥م ايمتل سمٗمقم أؽم٣مؽم٣م فمعم سمٔمدد ايمٖمِمقل وإضمداث وايمُمخقص 

وإزَمٛم٥م وإَم٘مٛم٥م ايمتل سمتّم٣مهمر مجٝمٔمٜم٣م يمتحٗمٝمؼ نم٣مي٣مت همٛمٝم٥م وَمّم٣مَمكم اصمتامفمٝم٥م وهم٘مري٥م طم٣مص٥م 

وومد ؾمٜمدت ايمرواي٥م ايمْمقيٙم٥م سمْمقرا همٛمٝم٣ّم واؽمٔم٣م - زم٣ميمٕم٥م ؽمٔمك إيمٝمٜم٣م ايمٗم٣مّص أو ايمروائل زمٔمٛم٣مي٥م

يقاىم٤م سمْمقر أصمٜمزة ايم٧ٌّم اظمرئل طم٣مص٥م فمػم اظمًٙمًالت اظمحدودة ونمغم اظمحدودة أو اظمٖمتقضم٥م 

رواي٣مت  ل( وه--َمًٙمًالت ؾمٔمقب أَمري٘م٣م ايمقؽمْمك وايمالسمٝمٛمٝم٥م ونمغمه٣م، )يمٝم٣مرم احلٙمٚمٝم٥م

 -٣مت ؿمقيٙم٥م حمدودة واوح٥م ايمٛمٜم٣مي٥مويم٘مٛمٜم٣م وم٣مزمٙم٥م يمٙمتحقل إلم رواي، َمٖمتقضم٥م زمال هن٣مي٥م

واظمنضمٝم٥م سمممك ايمرواي٥م ايمْمقيٙم٥م دم أهؿ طمِم٣مئِمٜم٣م ايمٖمٛمٝم٥م همٝمام فمدا احلقار ايمذى سمٗمقم فمٙمٝمف 

 --اظمنضمٝم٥م أؽم٣مؽم٣م

أَم٣م اظمٙمحٚم٥م همٜمل إؿم٣مر همٛمّك ومِميص يًتٕمؾ يمند أضمداث َمتٔمددة وؾمخقص َمتٛمقفم٥م ذم أؿمر 

، ٣مل وسمُمٝمع همٝمٜم٣م اخلراهم٥م وإؽمْمقرةويتدطمؾ همٝمٜم٣م اخلٝم، َمتٛمقفم٥م وهمًٝمح٥م َمـ ايمزَم٣من واظم٘م٣من

 نمريٗملهقَمغموس اإل "أودي٥ًم"و "ايمٝم٣مذة" عم ايمُمٔمر فمٛمد إَمؿ إطمرى ىمام دموسمٗمقم فم

 "ؾم٣مهٛم٣مَم٥م"و اهلٛمقد "راَم٣مي٣مٞم٣م"و "َمٜم٣مهب٣مراسم٣م"و، همرصمٝمؾ ايمروَم٣مين ايمالسمٝمٛمٝمل "اٞمٝم٣مد"و

ن اإلٞمجٙمٝمزى ظمٙمتق "ئٔم٥مايمٖمردوس ايمّم٣م"و داٞمتل اإليْم٣مرم "ىمقَمٝمدي٣م"و، يمٖمردود ايمٖم٣مردا

وايمٛمثر أو فمعم  ضمكم يٗمقم ايمٛمقع ايمذى فمرهمف ايمٔمرب َمٛمٜم٣م فمعم اظمزاوصم٥م زمكم ايمُمٔمر دم، ونمغمه٣م

 "محزة ايمٌٜمٙمقان"و "ؽمٝمػ زمـ ذي يزن"و "ايمزير ؽم٣ممل"و "فمٛمؼمة"َمالضمؿ  ايمٛمثر وضمده ىمام دم

فمعم َم٣م زمكم ، ونمغمه٣م "سمٕمري٥ٌم زمٛمك هالل"و "ايمٓم٣مهر زمٝمػمس"و "إَمغمة ذات اهلٚم٥م"و

ايمتٗمٛمٝم٣مت ايمٖمٛمٝم٥م واظمّم٣مَمكم  ممٝم٥م َمـ اطمتالف واؽمع نمغم حمدود دمٚم٥م ايمٔمرزمٝم٥م واظمٙمحٚم٥م إاظمٙمح

سمتٚمٝمز  ليمٙمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة ايمتوَمـ ىمؾ هذا سمتٌكم يمٛم٣م اخلِم٣مئص ايمٖمٛمٝم٥م - ايمٖم٘مري٥م ىمام هق َمٔمروف

حتديد سمٙمؽ اخلِم٣مئص  وىمٙمام دومٗمٛم٣م وؾمددٞم٣م دم، اظمُم٣مهب٥م هب٣م فمـ ؽم٣مئر إٞمامط إدزمٝم٥م اإلزمدافمٝم٥م

ًامت ايمٖمٛمٝم٥م أَم٘مٛمٛم٣م ايمتٖمريؼ زمٝمٛمٜم٣م وٞمٖمك إٞمامط إدزمٝم٥م اظمتداطمٙم٥م َمٔمٜم٣م ؽمقاء َمٛمٜم٣م َم٣م يٗمقم فمعم وايم

وَم٣م ٓ يٗمقم فمعم رء َمـ ذيمؽ َمثؾ ، ايمٗمص واحلٌ٘م٥م واحلدث وايمُمخقص وايمزَم٣من واظم٘م٣من

، وإذا َم٣م ايمتزَمٛم٣م :يمٌّت٥ما نمغمه٣م مم٣م ٓ يٛمٌٕمل أن ئمّد َمٛمٜم٣مو "اظمٗم٣مل"و "واخل٣مؿمرة "ايمٔمج٣ميم٥م"

، أيمزَمٛم٣م أطمريـ هبذه اظمٗم٣ميٝمس ايمٖمٛمٝم٥م اؽمتْمٔمٛم٣م أن ٞمتٌكم أوٓ صٔمقزم٥م هذا ايمٖمـ إديب اإلزمدافملو

وزمذيمؽ سمٓمؾ ايمًٝمْمرة وايمُمٝمقع يمٙمٗمِمٝمدة ايمُمٔمري٥م زم٘مؾ ، وشم٣مٞمٝم٣م ومٙم٥م ٞمامذصمف وٞمدرة َمٌدفمٝمف

 --إزمدافم٣مهت٣م وسمٗمٛمٝم٣مهت٣م ومج٣ميمٝم٣مهت٣م
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يمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة فمعم َم٣م زمٝمٛمٜمام ىم٣من َمـ أزمرز ايمٖمٛمقن إدزمٝم٥م ايمتل اطمتٙمْم٦م زم٣م "اظمٗم٣مل"ويمٔمؾ 

ضمٝم٥م همٝمٜمام ويمُمٝمقع ايمٛمزفم٥م آصال، ايمٛمُمٟمة ي٣مه٣م دمإـ واؽمع: ورزمام ىم٣من ذيمؽ ظمقاىمٌتف َمـ سم٣ٌمي

مم٣م صمٔمؾ ، سمٙمؽ اظمرضمٙم٥م اظمٌ٘مرة هب٣م همٝمٜمام. اظمٗم٣مل وايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة وؾمدة اهتامهؿ ايم٘مت٣مب دم

٣م حتقّٓ أهمًد َمٖمٜمقَمٜم٣م ىمثغما َمـ َمٗم٣مٓت ايم٘مّت٣مب سمتداطمؾ َمع ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة وسمتحقل إيمٝمٜم

 وطمِم٣مئِمٜم٣م ايمٖمٛمٝم٥م اظمتٚمٝمزة اهم٣ًمدا ىمٌغما

مل سم٘متػ ؽمٌٔمٝمٛمٝم٣مت ايمٗمرن ايمٔممميـ زمحٖمز ايمند ايمقاومٔمل إلم ارسمٗم٣مء ذروة ايمٌٛم٣مء ايمٖمٛمّل، زمؾ و

راضم٦م سمْمرح هدًا ومِمِمٝم٣ًم ٞمٗمٝمّم٣ًم، وومد سمًٛمّؿ زمٔمٌض َمـ اجلٝمؾ اجلديد َمـ ايمٗم٣مصكم َم٠ًمويمّٝم٥َم 

٥م )احلداشم٥م(، وُئمػمِّ فمٛمٜم٣م دم أدزمف ايمٗمِميّص، وىم٣من واوح٣ًم هذا ايمند، وذع يٛمٕمٚمس دم َمقصم

آٞمذاك أن ايمند دم ومِمص ايمٗم٣مصكم اجلدد أصٌح زمديالً َمـ احل٘م٣مي٥م، زمؾ إن ايمٗمِم٥م أصٌح٦م 

م ضمقادث وؾمخِمٝم٣مت، وٓ هيتّؿ زم٣ميمزَمـ واحلٌ٘م٥م: ٕٞمف - هدًا يمٝمس نمغم وهذا ايمند ٓ ُيٗمدِّ

ىمام أٞمف هد نمغم -  َمقاصمٜم٥م اخل٣مرج ايمّم٣منمطَمُمٕمقل زمٚمح٣مويم٥م اؽمتٌْم٣من ايمذات ايمداطمٙمّٝم٥م دم

َمٛمْمٗمّل، سمتقالم همٝمف اجلٚمؾ فمعم نمغم ٞمٓم٣مم سمٌٔم٣ًم ٓزمتٔم٣مده٣م فمـ احل٣مل اظمّتًٗم٥م ايمتل يٖمٜمٚمٜم٣م ايمٔمٗمؾ 

ويٚم٘مـ سمًٚمٝم٥م هذا ايمند زم٣ميمند ايمذايّت ٞم٥ًٌم إلم َمرصمٔمف دم خمّٝمٙم٥م ص٣مضمٌف ، يمؼمسّمٝمٌٜم٣م زمام يالئٚمف

يّت أّول إَمر إلم رء َمـ ايمرَمز، وىمثغم َمـ ايمتجريد، همٗمد َم٣مل ايمند ايمذا- ودم دطمٝمٙم٥م َمتٙمٗمٝمف

فم٣من َم٣م افمتدل، وصمٔمؾ ايمت٘مثٝمػ هدهم٣ًم يمف، هم٣مجتٜم٦م ايمٗمِم٥م إلم )ايمِٗمٌَم( زمدًٓ َمـ  ويم٘مٛمف َهْ

وؾمٜمدت ايمًٌٔمٝمٛمٝم٣مت ؾم٘ماًل َمـ أؾم٘م٣مل  -)ايمْمقل(، وختعّم ايمند ايمذايت فمـ وَمْدٍر َمـ احلقار

ًتٝمٛمٝم٣مت، واؽمتٚمرَّ فمٙماًم فمٙمٝمف دم ايمًٌٔمٝمٛمٝم٣مت، ايمند ايمٗمِميّص، اؾمتٜمر زمف زىمري٣م سم٣مَمر دم ايم

وأؾم٘م٣مل ايمّند ايمثالشم٥م ايمتل دطمٙم٦م شمامٞمٝمٛمٝم٣مت ايمٗمرن ايمٔممميـ، وراضم٦م سمتقّزع ومّٙم٥م وىمثرًة زمكم 

 همٜمٛم٣مك- ايمٗم٣مصكم وهل ٞمٖمًٜم٣م إؾم٘م٣مل ايمتل اؽمتٚمّرت ضمتك هن٣مي٥م ايمٗمرن ايمٔممميـ

ل إؾمٝم٣مء زمٚمًّٚمٝم٣مهت٣م,1 ف ايمذي ُيًٚمِّ  احلٗمٝمٗمّٝم٥م دون أن خيرج فمٛمٜم٣م، ايمند ايمقاومٔمّل ايمٌمِّ

ح هب٣م،,2  وايمند ايمقاومٔمّل ايمؼمَمٝمزّي ايمذي يقضمل زم٣مٕؾمٝم٣مء وٓ يٌمِّ

٣مطمر ايمذي يٚمزج َمزصم٣ًم همٛمٝم٣ًم زمكم صٖم٣مت ايمنديـ ايم٣ًمزمٗمكم ,3 ًَّ : وايمند ايمقاومٔمّل ايم

ف وايمقاومٔمّل ايمؼمَمٝمزّي، ويّمٝمػ إيمٝمٜمام صٖم٣مت ايمند ايمقاومٔمّل آٞمتٗم٣مدّي، همّمالً   ايمقاومٔمّل ايمٌمِّ



002 

ؾ أضمٝم٣مٞم٣ًم زم٣ميمُمخِمٝم٣مت ايمت٣مرخيّٝم٥م، وايمؼمىمٝمز  فمـ صٖم٣مت أطمرى ىم٣ميمتٛمقيع دم ايمقصػ، وايمتقؽمُّ

 -فاظمقاومػ ايمٖم٘مٜم٥م سُم٘مٟمًة وهدهم٣ًم دم ايمقوم٦م ٞمٖمً نم٣ميم٣ًٌم فمعم اجلقاٞم٤م ايمًقداء دم اظمجتٚمع، واخت٣مذ

خاألٌٔاعخاٌمظظْخخ-صبْٔب

 احلىبّخخًاٌمظخخاٌمظريحخًاٌشًاّخ

 :سةاظمٔم٣م َمـ أهؿ إٞمقاع ايمٗمِمِمٝم٥م

خ0احلىبّخخادلؼبطشحخ-أ

ايمٙم٘مٛم٥م ايمٔم٣مَمٝم٥م َمع أن هٛم٣مك ايم٘مثغم  مل ي٘مت٤م إداء دم ه٣م ايمٙمقن َمـ إدب ٓومؼمازمف ىمثغمًا َمـ

 -ت٦ٌم زمٙمٕم٥م همِمٝمح٥مي٣مت ايمتل سمًتحؼ ايمتًجٝمؾ يمق أهن٣م ىمَمـ احل٘م٣م

 ط#-ق-$قخاٌمظخخاٌمظريحخعذاًخ-ة

ٗمِمغمة صمدًا همٝمٜم٣م سم٘مثٝمٌػ هم١من ايمٗمِم٥م ايم "ايمٌالنم٥م دم اإلجي٣مز"فمعم ايمرنمؿ َمـ ومقل ايمٔمرب 

ـٌ وسمُم٘مٝمٌؾ همٛملّ  ٓ سمتْمرق زمِمقرة ، هم٘مرًة َمرىّمزة، واظم٘مثٖم٥م، وحتٚمؾ ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة صمداً ، وسم٘مقي

ودم ، وإٞمام ختٖمل دم داطمٙمٜم٣م َم٣م ؿمٌٔمتف هذه احلٝم٣مة دم ايمٖم٘مر، َم٣ٌمذة إلم إؾم٣مراٍت واوح٥مٍ 

أو ، إلم ايمٗمِم٥م ومد سمِمؾ زمٖمٛمٜم٣م، دم وَمّم٣مٍت ىمت٣مزمٝم٥م، َمـ ومٝمٍؿ هم٘مري٥ٍم وضمّم٣مري٥مٍ ، ايمقصمدان

وومد - أو ايمؼمٞمٝمٚم٥م أو ايمٙمٚم٥ًم احلريري٥م ايمرومٝمٗم٥م ايمتل سمُمٌف سمٟميّمؼ احلٙمؿ، أو ايمٙمٗمْم٥م احلٝم٥م، اخل٣مؿمرة

أو ، أو مه٥ًٍم داهمئ٥مٍ ، ويمٕم٥ٍم ؾمٔمري٥مٍ ، سمٙمجٟم ايمٗمِم٥م إلم هم٘مرةٍ سُمٗمّدَمٜم٣م إلم ايمٗم٣مرئ دم صقرةِ رَمٍز َمقٍح 

يمتُمّ٘مؾ اظمٔمامر ايمٖمٛمل ايمذي سمُمّد  (قرةُ ايمٙمٕم٥ُم وايمرَمُز وايمِم)، يمقضم٥ٍم وومد متتزج همٝمٜم٣م هذه ايمٔمٛم٣مس

فمعم ايمرنمؿ  ,دم ايمٗمِمص ايمٗمِمغمة صمدًا ، وأؽمٙمقب ايمٗمّص - زمف ايمٗم٣مرئ وجتذزمف يمتّمٔمف دم جم٣مهل٣م

َمـ ضمٝم٧م ، ٓ ئٌمد ىمثغمًا فمـ أؽمٙمقب ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة ايمٔم٣مدي٥م ,َمزاج همٛمّل وؾمخيص َمـ أهن٣م

زمام حتٚمٙمف َمـ ، َمـ ؾمٗمٝمٗمتٜم٣م إؿمقلويم٘مٛمٜم٣م رزمام متّٝمزت ، وايمٔم٣مؿمٖم٥م، واهلدُف وآهتاممُ ، ايمٖم٘مرةُ 

واٞمتٜم٣مء ايمٗمٖمٙم٥م زمٚمقومٍػ َم٠مشمر ، اإلده٣مش واإلشم٣مرة()طمِم٣مئص ايمٗمّص ايمراومٝم٥م ايمتل سمٔمتٚمد فمعم 

إن َمقوقع ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة - أو اظمزج زمكم احلٙمؿ وايمقاومع ايمذي يٛمقء اإلٞم٣ًمن زمثٗمٙمف، نمغم َمتقومعٍ 

هل ايمتل سمّمٖمل فمٙمٝمف  , ايمت٘مثٝمػويم٘مـ ايمْمريٗم٥م اجلديدة دم، ومد ي٘مقن َمْمرووم٣مً أو َمٔم٣مداً ، صمداً 

وأضم٤م أن ٞمرىّمز فمعم)اإلشم٣مرة وايمدهُم٥م( ٕن ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة  ,أيمقان اجلّدة واإلشم٣مرة واإلده٣مش

وٓ يتًّٙمؾ ، ايمذي خي٣مؿم٤م ايمذهـ، سمٕمدو هبام )ىم٣مئٛم٣ًم ضمٝم٣ًم( ومقاَمف ايمتِمقير ايمنيع وايمٖمٛملّ ، صمداً 
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َمـ أويمٝم٣مت َمٜمامت هذا ايم٘م٣مئـ  ٕن، وإٞمام خي٣مؿم٤م ايمٔمٗمؾ وايمٖم٘مر أيّم٣مً ، إلم ايمقصمدان همح٤ًم

د اظمُم٣مهد ايم٘مٌغمة وايمِمٕمغمة احلل أن يتحّقل ًّ ايمتل سمٌٔم٧م ، إلم )ؾم٣مؾم٥م( حتّط فمٙمٝمٜم٣م إٞمٓم٣مر يمُتج

زمتِمقيراٍت فم٣مؿمٖمٝم٥ٍم اصمتامفمٝم٥ٍم وؽمٝم٣مؽمٝم٥ٍم ، يمّذة آؽمتٗم٣ٌمل وايمتّٙمٗمل ,اظمُم٣مهد ,دم ايمٗم٣مرئ

إلٞم٣ًمٞمٝم٥م ظمخٙمقق هذا ايمٔمٌم وسمُمٜمد فَمػْم ضمٌ٘م٥ٍم حم٘مٚم٥ٍم سمٙمّح دم ايمٛمٜم٣مي٥م فمعم ايمٗمٝمٚم٥م ا، وضمّم٣مري٥مٍ 

وومد فمػم ، إوم٣ٌمٓ ىمٌغما وؽمتؼمؽمخ َمع إصمٛم٣مس إطمرى ق ق ص()ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة صمدا 

دَمُمؼ  اؽمتْمٙمٔم٦م- ايم٘مثغم َمـ إدزم٣مء وايمٛمٗم٣مد وىمت٣مب ايمٗمِم٥م فمـ رأهيؿ دم هذا ايمٙمقن َمـ إدب

 همؼمة طماللاؽمتْم٣مفم٦م  ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة صمداً  أن: جمٚمقفم٥م َمـ ايم٘مت٣مب وذىمرت ,ايمقؿمـ ,

أن سمتخذ َمقؤم٣مً زمكم إصمٛم٣مس إدزمٝم٥م فمعم ايمرنمؿ َمـ َمٔم٣مرو٥م زمٔمّمٜمؿ هل٣م ىمجٛمس أديب وصمٝمزة 

وفمعم ه٣مَمش اظمٙمتٗمك اخل٣مَمس هل٣م ايمذي فُمِٗمد َم٠مطمرًا دم دَمُمؼ ايمتٗمٝمٛم٣م فمددًا َمـ ايمٛمٗم٣مد ، َمًتٗمؾ

 :هم٘م٣مٞم٦م أراء ايمت٣ميمٝم٥م-- وايم٘مت٣مب يمٙمقومقف فمعم سمقومٔم٣مهتؿ ظمًتٗمٌؾ ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة صمداً 

 ايمُم٘مؾ ايمٛمٜم٣مئل هل٣م َمرهقن زم٣مظمٌدفمكم ويمٝمس ايمٛمٗم٣مد: ضمْمٝمٛمل يقؽمػ

 ايمتٛم٠ٌم زمٚمًتٗمٌٙمٜم٣م صٔم٤م يمٙمٕم٣مي٥م ٕن إدب ىم٣مظمقو٥م: فم٣مدل ايمٖمرجي٣متزمٝمٛمام يٗمقل 

 ويّمٝمػ، ؽمتخّمع يمتٕمغمات فمديدة وؽمت٘مقن أىمثر سم٘مثٝمٖم٣م: ٞمقر ايمديـ اهل٣مؾمٚمل: ويٗمقل

 ٝمٛمٜم٣م وومِمٝمدة ايمٛمثرزمدأت سمٟمطمذ َم٘م٣مٞمتٜم٣م دم ايم٣ًمضم٥م إدزمٝم٥م وهٛم٣مك ؾمٌف زم: زم٣مؽمؿ فمٌدو

، ئمتٗمد أن ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة صمدًا سمُمٜمد أن إوم٣ٌمًٓ ىمٌغماً : ؽمٚمر روضمل ايمٖمٝمِمؾ- ايمٛم٣مومد د

ويم٘مٛمف يرى أهن٣م زمٔمد هذا اإلوم٣ٌمل ؽمتٚمر زمٚمرضمٙم٥م زمْمٝمئ٥م إلم أن سمِمؾ إلم َمرضمٙم٥م سمٗمديٚمٜم٣م همٛم٣مً 

ؾم٣مئٔم٣مً فم٣مدي٣مً )مج٣ميمٝم٣ًم( وزمٔمد ذيمؽ ؽمتؼمؽمخ َمع نمغمه٣م َمـ إصمٛم٣مس إدزمٝم٥م ايمٛمثري٥م همٛم٣ًم أدزمٝم٣مً 

ايمٖمٝمِمؾ ىمذيمؽ أن آهتامم زم٣ميمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة صمدًا يمٝمس َمقو٥م أو َمقصم٥م - ويرى د- وَمًتٚمراً 

وإٞمام يرى أن ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة صمدًا ٓوم٦م رواصم٣ًم وسمٟميٝمدًا َمـ ، ؽمتٚمر زمٚمرضمٙم٥م همقران شمؿ سمٛمتٜمل

ـ دم فمدم أَم٣م فمٝمقهب٣م احل٣ميمٝم٥م ايمتل يتٚمٛمك سمالهمٝمٜم٣م َمًتٗمٌاًل همٜمل سم٘مٚم، ىمثغم َمـ ايم٘مت٣مب وايمٗم٣مصكم

 -ووقح احلدود زمٝمٛمٜم٣م وزمكم أصمٛم٣مس أدب ومري٥ٌم َمٛمٜم٣م

ٞمف َمتٖم٣مئؾ صمدًا زمٚمًتٗمٌؾ ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة صمدًا دم ضم٣مل سمقهمر هل٣م إ: يٗمقل: يقؽمػ ضمْمٝمٛمل- د

ضمْمٝمٛمل أن هٛم٣مك ىمّت٣مزم٣ًم ٞمجحقا دم ىمت٣مزم٥م - يرى د ويم٘مـ وٚمـ ايمٓمروف احل٣ميمٝم٥م، ىمّت٣مب َمتٚمٝمزون
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ونم٣ميم٣ًٌم َم٣م يُم٣مرىمقن دم ، ًٔمقدي٥م وزمٗمٝم٥م ايمدول ايمٔمرزمٝم٥مايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة صمدًا زم٣مَمتٝم٣مز دم ؽمقري٣م وايم

 -طم٣مص٥م ىمّت٣مب َمـ ايمًٔمقدي٥م، َمٙمتٗمك ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة صمدًا ايمذي ٞمٗمٝمٚمف دم دَمُمؼ ىمؾ فم٣مم

وهل فمٝمقب ، ضمْمٝمٛمل إلم زمٔمض ايمٔمٝمقب ايمتل سمٔم٣مين َمٛمٜم٣م ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة صمداً - ويُمغم د

 -وىمذيمؽ ايمرواي٥م وايمُمٔمر، سمٔم٣مين َمٛمٜم٣م ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة ايمٔم٣مدي٥م

: إن ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة صمدًا َمقو٥م ؽمتختٖمل زمٔمد همؼمة ويٗمقل: ضمْمٝمٛمل فمعم َمـ يٗمقل- ويرد د

َمـ طمالل إذاهمٛم٣م فمعم َمٙمتٗمك ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة صمدًا ٞمرى أن فمدد اظمُم٣مرىمكم يزداد دم ىمؾ ؽمٛم٥م 

ضمْمٝمٛمل أن - د يمذيمؽ يرى، وهذا ديمٝمؾ فمعم أن فمدد اظمٜمتٚمكم هبذا اجلٛمس يزداد يقَم٣مً زمٔمد يقم

ز سمٗمٛمٝم٣مت ىمت٣مزمٝم٥م صمديدة وزم٣ميمت٣مرم هم١من ايمُم٘مؾ ايمٛمٜم٣مئل يمٙمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة صمدًا اظمًتٗمٌؾ ؽمٝمٖمر

َمرهقن زم٣مظمٌدفمكم ويمٝمس زم٣ميمٛمٗم٣مد ٕن ايمٛمٗم٣مد يّمٔمقن ايمٗمقافمد َمـ أصمؾ أن يتج٣موزه٣م اظمٌدع ٓ َمـ 

 -أصمؾ ايمتٗمٝمد هب٣م

ايمتٛم٠ٌم زمٚمًتٗمٌؾ ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة صمدًا صٔم٤م يمٙمٕم٣مي٥م ٕن إدب : فم٣مدل ايمٖمرجي٣مت يٗمقل- د

ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة -- ٌف اظمقو٣مت ضمٝم٧م سمٌدأ َمقو٥م همتزدهر دم همؼمة َمـ ايمٖمؼمات شمؿ ختتٖملزمرأيف يُم

 صمداً 

 -فمٌم ايمنفم٥م واظمٔمٙمقَم٥م، همرجي٣مت همٛم٣ًم يت٣ًموى َمع ؿمٌٝمٔم٥م ايمٔمٌم- ويراه٣م د

ايمٖمرجي٣مت فمعم هذا ايمِمٔمٝمد همٜمل اؽمتًٜم٣مل ىمت٣مزم٥م هذا اجلٛمس - أَم٣م اظمُم٘مٙم٥م ايمتل يراه٣م د

، رشمرة واظمْمٚمْم٥م وهل أؽم٣ميمٝم٤م ٓ حتتٚمٙمٜم٣م ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة صمداً إديب وايمٙمجقء أضمٝم٣مٞم٣ًم إلم ايمث

أَم٣م فمـ ايمتٛم٠ٌم - إو٣مهم٥م إلم فمدم آهتامم زم٣ميمٙمٕم٥م وايمٙمجقء إلم ايمٔم٣مَمٝم٥م وسم٘مرار ايمٗم٣مص يمٛمٖمًف

يمٛمدع هذا ايمٙمقن َمـ إدب يزدهر وٞمحـ ٞمرضم٤م : زمٚمًتٗمٌؾ ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة صمدًا همٝمٗمقل

ئمتٗمد زم٣مؽمؿ فمٌدو وهق وم٣مص وروائل أن - ٣م زمٔمدزم٣مظمقاه٤م اجلديدة يمتجٔمٙمٛم٣م ٞمٌٌم أؾمٝم٣مء مل ٞمره

وزمرأي فمٌدو هٛم٣مك سمٗم٣مرب وسمُم٣مزمف زمٝمٛمٜم٣م وزمكم ، ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة صمدًا صمٛمس ضمدي٧م ٞمقفم٣ًم َم٣م

وـمٜمر ىمذيمؽ َمـ ٓ ئمؼمف زمف ويم٘مـ ي٠مىمد ، وزم٣ميمت٣مرم ـمٜمر َمـ ي٠ميد هذا اجلٛمس، ومِمٝمدة ايمٛمثر

٣م سماله وزمدأت سمٓمٜمر جمٚمقفم٣مت فمٌدو أن هذا اجلٛمس سمْمقر سمْمقرًا ىمٌغمًا دم فمٗمد ايمتًٔمٝمٛمٝم٣مت وَم

أَم٣م زمامذا - ومِمِمٝم٥م ىمثغمة وفُمِٗمدت فمدة َمٙمتٗمٝم٣مت هل٣م دم ؽمقري٣م زمٚمُم٣مرىم٥م فمدد ىمٌغم َمـ ايمٗم٣مصكم

، يتٛمٌٟم فمٌدو ظمًتٗمٌٙمٜم٣م همػمأيف أهن٣م ىمٟمي صمٛمس أديب ؽمٝمخّمع يمٙمتٕمٝمغم وايمتْمقير ويمالؽمتٚمرار
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ن َمًتٗمٌٙمٜم٣م َمؼموك يمذيمؽ ئمتٗمد أ، وزم٣ميمت٣مرم هم١من إؿمالق ضم٘مؿ هن٣مئل وضم٣مؽمؿ ضم٣ميمٝم٣ًم نمغم َمٗمٌقل

وجيزم ٞمقر ايمديـ اهل٣مؾمٚمل وهق َمـ أؾمٜمر ىمّت٣مب هذا اجلٛمس إديب أن هذا ايمُم٘مؾ - يمٙمزَمـ

إديب ؽمٝمٌٗمك وؽمٝمًتٚمر ٕن ايمٖمـ َمتٛمقع ىمتٛمقع ايمْمٌٝمٔم٥م واحلٝم٣مة وٓ وجيقز أن ٞمح٘مؿ فمٙمٝمف 

ٝمف ايم٘م٣مسم٤م ومد ٓ ي٘مقن هذا اجلٛمس سمٝم٣مرًا َمتقضمدًا ويم٘مٛمف زم٣ميمتٟمىمٝمد ؽمٝمٙمجٟم إيم-- زم٣مإلفمدام أو اظمقت

، ضمٝمٛمام يرى أن هذا اجلٛمس إديب زم٣ميمتحديد ؽمٝمخدم هم٘مرسمف دم َمرضمٙم٥م َم٣م أو دم َمرضمٙم٥م َمٔمٝمٛم٥م

وَمًتٗمٌالً يرى اهل٣مؾمٚمل أن هذا ايمٛمقع ؽمٝمخّمع يمٙمٔمديد َمـ ايمتٕمغمات ؽمقاء َم٣م يتٔمٙمؼ َمٛمٜم٣م 

وئمتٗمد أن ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة صمدًا ؽمت٘مقن أىمثر سم٘مثٝمٖم٣مً وؽمٝم٘مقن يمٙمح٘م٣مي٥م ، زم٣مظمّمٚمقن أو زم٣ميمُم٘مؾ

 -ر أؽم٣مد همٝمٜم٣مدو

خ0اٌمظخخاٌمظريح-ط

وَمـ أؽم٣ٌمب ٞمُم٣مؿمٜم٣م زمروز أضمداث ىمػمى صمديدة أؽمٜمٚم٦م ، ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة ضمديث٣مً ٞمُمْم٦م 

وازدي٣مد ، وايمتجٚمٔم٣مت ايمثٗم٣مهمٝم٥م، زمٓمٜمقر ايمروازمط إدزمٝم٥م- دم ٞمّم٨م ايمٌمافم٣مت ايمٖم٘مري٥م وإدزمٝم٥م

واإليامن ، ٥موسمٔمدد ايمٛمقادي ايمٖم٘مري٥م وايمثٗم٣مهمٝم٥م وايمتجٚمٔم٣مت إدزمٝم، فمدد ايمِمحػ واظمجالت

ورواج ؽمقق ايمٛممم وايمتٟميمٝمػ وايمؼممج٥م وسمٔمدد ، زمدور إدب دم فمٚمٙمٝم٣مت ايمتٕمٝمغم آصمتامفمل

 -وزمكم إدزم٣مء أٞمٖمًٜمؿ، آٞمتامءات ايمًٝم٣مؽمٝم٥م وايمٖم٘مري٥م دم اظمجتٚمع

وايمتٟمىمٝمد فمعم ، ومٌؾ أن سم٘مقن ضم٣مصم٥م همٛمٝم٥م، وسم٣ٌميـ أراء ضمقل دور ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة اصمتامفمٝم٣م

وومد ىم٣من ، ويمٝمس فمعم إؽم٣ميمٝم٤م ايمٖمٛمٝم٥م أو ايمٖم٘مري٥م، وايمًٝم٣مؽمٝم٥م يمٙمٗمِم٥ماظمّم٣مَمكم آصمتامفمٝم٥م 

، ( حلٓم٥م ايمتٛمقير,اظمٔمٛمك ,ايمُمخِمٝم٥م ,احلدث  (ويُمٚمؾ ا: ايمٌٛم٣مء :اظمٔمٝم٣مر إؽم٣مد يمٙمٗمِم٥م

وومد اجتٜم٦م ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة فمدة ، (احلقار,ايمقصػ ,ايمند ,ايمٙمٕم٥م ,): ويُمٚمؾ: وايمٛمًٝم٨م

يٛمُمٟم َمٛمٜم٣م ، اخلػم أو جمٚمقفم٥م َمـ إطم٣ٌمر اظمؼمازمْم٥مواضمتقاء ، اجت٣مه٣مت سمٔمتٚمد فمعم زمٛم٣مء ايمٗمِم٥م

وٓ جيقز ايمٖمِمؾ ، ويٖمّّمؾ أن سم٘مقن ؾمخِمٝم٥م واضمدة- ضمدث أو همٔمؾ يٗمقم زمف ؾمخص أو أىمثر

وهتتؿ زمٛمًٝم٨م - ٕن احلدث هق ايمُمخِمٝم٥م وهل سمٔمٚمؾ، أو ايمتٖمروم٥م زمكم ايمُمخِمٝم٥م واحلدث

 جمتٚمٔم٥م فمعم طمدَم٥م ورضورة أن سمتٔم٣مون هذه إنمراض، َمـ يمٕم٥م ووصػ وهد وضمقار، ايمٗمِم٥م

دم ايمقوم٦م احل٣مرض  إؽم٣مؽمٝم٥م يمٙمٗمِم٥م اظمٔم٣مسة وَمـ ايممموط- احلدث وسمِمقيره وسمْمقيره

ووصمقد احلرىم٥م واحلٝم٣مة دم ايمٗمِم٥م وايمتحٙمٝمؾ ايمٛمٖمز أو آصمتامفمل وجتّرد ايمٗم٣مص فمـ ، )ايم٣ًٌمؿم٥م
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- سمٔمٙمٝمٗمف ايمُمخيص فمعم إضمداث وفمدم طمٙمق ايمٗمِم٥م َمـ دفم٣مزم٥م أو هتّ٘مؿ أو هزل أو ٞمٗمد أو ٞم٘مت٥م

وفمدم إؿم٣ميم٥م ايمٗمِم٥م وأن ، وأّٓ سم٘مقن ايمٗمِم٥م ضم٣مَمٙم٥م فمعم ايمّمجر ووٝمؼ ايمِمدر وسمٔم٤م ايمٖم٘مر

َمٔمامري٥م ايمٌٛم٣مء ايمٖمٛمل يمٙمٗمِم٥م همٝم٘مقن َمـ  -خيت٣مر ايمٗم٣مص َمـ إضمداث ايمٖمٛمٝم٥م ايمتل أَمٝمزه٣م وأمهٜم٣م

)ايمٔمٗمدة وايمٌماع ايمٛم٣مؾمئ : طمالل َمقوقع ايمٗمِم٥م ايمذي يٛمٜمض فمعم شمالث دفم٣مئؿ أؽم٣مؽمٝم٥م هل

)ساع ود : ايمذي يٗمقم ايمٌماع همٝمف فمعم شمالشم٥م أٞمقاع، ؾ ايمٛم٣مؾمئ فمـ ايمٌماعفمـ ايمٔمٗمدة واخلٙم

 -(ايمٓمروف وايمٌماع زمكم ايمُمخِمٝم٣مت وايمٌماع داطمؾ ايمُمخِمٝم٥م

وسمًغم طمْمقط - همت٘مقن فمٗمدة ايمٗمِم٥م دم َمٛمتِمٖمٜم٣م أو ومٌؾ هن٣ميتٜم٣م يمؽ: أَم٣م ايمٔمٗمدة دم ايمٗمِم٥م

دم ايمٛمٜم٣مي٥م دون أن سمٖمٗمد فمٛمٌم  سمٙمتٗمل فمٛمد احلؾ، دم اجت٣مه٣مت َمتقازي٥م احلدث اظمتُم٣مزم٘م٥م دم ايمٗمِم٥م

)اجل٣مٞم٤م  :همتت٘مّقن َمـ، وهل اظمحقر ايمذي سمدور ضمقيمف ايمٗمِم٥م: وأَم٣م ايمُمخِمٝم٥م- ايمتُمقيؼ همٝمٜم٣م

واجل٣مٞم٤م ايمداطمقم ويُمٚمؾ  -ويُمٚمؾ اظمٓمٜمر ايمٔم٣مم وايمًٙمقك ايمٓم٣مهري يمٙمُمخِمٝم٥م: اخل٣مرصمل

اظمرىمز ايمذي  ويُمٚمؾ، واجل٣مٞم٤م آصمتامفمل -وايمًٙمقك ايمٛم٣مسم٨م فمٛمٜم٣م، إضمقال ايمٛمٖمًٝم٥م وايمٖم٘مري٥م

وأَم٣م إؽمٙمقب همٜمق أهؿ ايمٔمٛم٣مس ايمتل - وـمروهمٜم٣م آصمتامفمٝم٥م، سمُمٕمٙمف ايمُمخِمٝم٥م دم اظمجتٚمع

وَمـ أهؿ ، سمٗمقم فمٙمٝمف ايمٗمِم٥م يتقومػ ٞمج٣مضمٜم٣م فمٙمٝمف وإؽمٙمقب ايمرىمٝمؽ اجل٣مف يٖمًد ايمٗمِم٥م

 -واحلرص فمعم فمدم ايمتٗمٙمٝمد -وايمالزَم٥م ايمتل ٓ سمثغم اظمٙمؾ -)وضمدة إؽمٙمقب: َمٝمزات إؽمٙمقب

 -وايمزهق وايمٖمخ٣مَم٥م( -واإلجي٣مز  وقحوايمق

وإذا ىم٣من أهؿ نمرض ي٠مديف احلقار دم ايمٗمِم٥م ، همٜمق َمـ أهؿ فمٛم٣مس ايمٗمِم٥م :--وأَم٣م احلقار

هم١مّن أهؿ نمرض ي٠مديف ، اظمْمّقيم٥م هق ايمتٔمٌغم فمـ آراء اظم٠ميمػ ايمتل يّمٔمٜم٣م فمعم أيمًٛم٥م ايمُمخِمٝم٣مت

إّن احلقار خيّٖمػ َمـ - ٛمُمقدةهق سمْمقير َمقوقفمٜم٣م يمٙمقصقل هب٣م إلم ايمٛمٜم٣مي٥م اظم، دم ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة

، وي٣ًمفمد فمعم رؽمؿ ؾمخِمٝم٣مت ايمٗمِم٥م، وئٌمد فمٛمف ايمُمٔمقر زم٣مظمٙمؾ، ويريح ايمٗم٣مرئ، رسم٣مزم٥م ايمند

وسمٛم٣مول  -ىم٣مخلقف أو ايم٘م٦ٌم أو ايمٕمغمة، أو ضم٣ميم٥م ٞمٖمًٝم٥م، وسمِمقير َمقومػ َمٔمكّم أو ساع فم٣مؿمٖمل

٘مؾ اظمًتقى زم٣مفمت٣ٌمره٣م سمُم، شاحلٌ٘م٥م»ىم٣ميمـ، زمٔمض ايمٛمٗم٣مد فمٛم٣مس أطمرى زمًمء َمـ ايمتٖمِمٝمؾ

َمـ  ّٕن اظمٌدع ايمٗم٣مدر فمعم زمٛم٣مء ؾمٌ٘م٥م َمتداطمٙم٥م، همٜمل ايمتل حتٗمؼ ٞمج٣مح اظمٌدع، إفمعم يمٙمٗمِم٥م

وسمٗمقم ، يًتْمٝمع أن جئمؾ ايمُمخِمٝم٥م سم٠مدي دوره٣م ايم٘م٣مَمؾ، وٞمًجف زمٟمداة ضمديث٥م، طمٝمقط احلدث

وهل ايمتل سمٗمقم زم٣ميمٔمٚمٙمٝم٥م آؽمؼمصم٣مفمٝم٥م أو ، وسمتحرك زمُم٘مؾ دراَمل، زم٣مٕفمامل اظمقىمٙم٥م إيمٝمٜم٣م
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وإلم ومٝمٚم٥م ، وجي٤م ايمٛمٓمر أوًٓ إلم اظمقاد إويمٝم٥م ايمتل سمًتٚمد َمٛمٜم٣م- ايمتٛم٠ٌمي٥م زمكم اظم٣ميض واظمًتٗمٌؾ

ويٚم٘مـ أن - واحلٌ٘م٥م دم ضمٗمٝمٗمتٜم٣م ٞمقع َمـ احل٘م٣مي٥م-- هذه اظمقاد فمٛمدَم٣م سمٔم٣مرض احلٝم٣مة ٞمٖمًٜم٣م

 : ايمٗمِم٥م ذات احلٌ٘م٥م اظمٖم٘م٘م٥م :سمٗمًؿ ايمٗمِم٥م َمـ ضمٝم٧م سمرىمٝم٤م احلٌ٘م٥م إلم ٞمقفمكم َمتٚمٝمزيـ مه٣م

وٓ سمٔمتٚمد ، فمعم ؽمٙمًٙم٥م َمـ احلقادث أو اظمقاومػ اظمٛمٖمِمٙم٥م ايمتل سم٘م٣مد ٓ سمرسمٌط زمرزم٣مط َم٣م اظمٌٛمٝم٥م

: وايمٗمِم٥م ذات احلٌ٘م٥م ايمٔمّمقي٥م اظمتامؽم٘م٥م، وضمدة ايمٔمٚمؾ ايمٗمِميص همٝمٜم٣م فمعم سمًٙمًؾ احلقادث

سمًغم دم طمط َمًتٗمٝمؿ ضمتك سمٌٙمغ ، يٟمطمذ زمٔمّمٜم٣م زمروم٣مب زمٔمض، وسمٗمقم فمعم ضمقادث َمؼمازمْم٥م

وَمرىّم٥ٌم زمْمريٗم٥م َمٗمٌقيم٥م  -تحرك زمْمريٗم٥م ؿمٌٝمٔمٝم٥م طم٣ميمٝم٥م َمـ ايمِمدهم٥م وآهمتٔم٣ملهمٜمل سم -َمًتٗمره٣م

 ،َمٗمٛمٔم٥م

زمًٝمْم٥م سم٘مقن ايمٗمِم٥م همٝمٜم٣م َمٌٛمٝم٥م فمعم ضم٘م٣مي٥م ) :وسمٗمًؿ احلٌ٘م٥م َمـ ضمٝم٧م َمّمٚمقهن٣م إلم ٞمقفمكم

أَم٣م ؿمريٗم٥م فمرض احلقادث أو  -وَمرىّم٥ٌم سم٘مقن ايمٗمِم٥م همٝمٜم٣م َمرىم٥ٌم َمـ ضم٘م٣ميتكم أو أىمثر -واضمدة

ايمند اظم٣ٌمذ وايمؼممج٥م ايمذاسمٝم٥م وؿمريٗم٥م ايمقشم٣مئؼ أو ايمرؽم٣مئؾ اظمت٣ٌمديم٥م  زمْمريٗم٥م: سمْمقيره٣م همت٘مقن

 -وؿمريٗم٥م سمٝم٣مر ايمقفمل أو ايمٛمٚمقذج ايمداطمقم(

أو ىمقوم٣مئع ش سم٣مريخ»ـَمًتقى ايمٗمِم٥م ىم) :ويٚم٘مـ أن ٞمحدد َمًتقيكم دم زمٛمٝم٥م ايمٔمٚمؾ ايمٗمِميص

يمف وصمقد أي ىمالم واومٔمل ، شومقل»ـوَمًتقى ايمٗمِم٥م ىم :ختص هذا ايم٘مقن ايمتخٝمقّم يمٔم٣ممل ايمٗمِم٥م

 :ويمٙمراوي دم ايمٗمِم٥م ٞمٚمقذصم٣من -يقصمٜمف ايمراوي يمٙمٗم٣مرئ، َم٣مدي

 -وُي٘مل فمـ ايمُمخِمٝم٣مت، وهق راو يٛمٗمؾ إضمداث، )ايمراوي ايمذي هق جمرد ؾم٣مهد

، ىمٚمُمٜمد جيري أَم٣مم أفمٝمٛمٛم٣م، زمحٝم٧م سمتٗمّدم إضمداث، وايمراوي ايمذي خيتٖمل طمٙمػ ايمُمخِمٝم٣مت

زاوي٥م  :الث زواي٣م َمت٘م٣مَمٙم٥موحتدد يمٕم٥م ايمٗمِم٥م َمـ شم، وزمحٝم٧م سمٛمْمؼ ايمُمخِمٝم٣مت زمٙم٣ًمهن٣م

فمٛم٣مس ايمتجديد ايمٙمٕمقي ايمتل اختذت يمٛمٖمًٜم٣م  وزاوي٥م -آزدواج ايمٙمٕمقي اظمح٘مل واظم٘متقب

 -وزاوي٥م ايمؼمىمٝم٤م ايمٙمٕمقي أىمثر َمـ َمٗمؼمب ؾمٔمري أو سمراشمل

وسم٘مت٤م ، وسمٔمتٚمد فمعم فمدد حمدود َمـ ايمُمخِمٝم٣مت، إن ايمٗمِم٥م احلديث٥م سم٘مثػ احلدث

 ،وَمتداطمٙم٥م إزَمٛم٥مش فمٗمدة َمرىم٥ٌم»ِم٥م َمتداطمٙم٥م إضمداث ويٖمّمؾ أن سم٘مقن ايمٗم، زمّمٚمغم اظمت٘مٙمؿ

وذىمر ايمتٖم٣مصٝمؾ ، َمع إيمٕم٣مء هن٣مئل يمٙمٚمٗمدَم٣مت ايم٘مالؽمٝم٘مٝم٥م وايمند اإلٞمُم٣مئل واظم٣ٌمذة وايمتٔمٙمٝمٚمٝم٥م

أي َمقاصمٜم٥م إضمداث ، وايمٗمِم٥م اجلٝمدة ومِم٥م حمذوهم٥م َمٗمدَمتٜم٣م، واجلزئٝم٣مت نمغم ايميوري٥م
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٥م ومراءسمف َمع أن زمداي٥م ايمٗمِم٥م هل ايمتل حتدد ومد سمٌمف ايمٗم٣مرئ فمـ َمت٣مزمٔم، زمال َمٗمدَم٣مت، َم٣ٌمذة

، أو دم دوم٥م رؽمؿ ايمُمخِمٝم٣مت، إن ٞمج٣مح أي٥م ومِم٥م هق دم ومقهت٣م ايمتٚمثٝمٙمٝم٥م -ٞمج٣مح ايمٗمِم٥م أو همُمٙمٜم٣م

يمٗمد محٙم٦م  -وهذا َم٣م جئمٙمٜم٣م حتتؾ اظم٘م٣من إول دم إدب ايمٗمِميص، أو دم ؽمخريتٜم٣م وهم٘م٣مهٝمتٜم٣م

همتػمد ، ٣مرئ َمـ طمالل ايمًٝم٣مق ايمٔم٣مم يمٙمٗمصايمٗمِم٥م احلديث٥م َمٔمٜم٣م إيمٕم٣مء ايمٛمٜم٣مي٣مت ايمتل يِمٖمٜم٣م ايمٗم

َمـ هٛم٣م ىم٣مٞم٦م ، ئمرف هن٣ميتٜم٣م، ٕٞمف ومٌؾ أن يٛمٜمل ومراءة ايمٗمِم٥م، وهتٌط درصم٥م مح٣مؽمتف، فم٣مؿمٖمتف

ضمٝم٧م سم٘مقن ، وهل٣م أمهٝم٥م ضمداشمٝم٥م وفمٌمي٥م، ايمٛمٜم٣مي٣مت اظمٕم٣ميرة ايمتل حترف طمط ؽمغم اظمتٙمٗمل

، ظمتٙمٗمل ويدهمٔمف ظمت٣مزمٔم٥م ايمٗمِم٥ممم٣م ُيرك ذهـ ا، ايمٛمٜم٣مي٣مت َمٖمتقضم٥م دون أن سمتحدد حلٓم٥م ايمتٛمقير

وايمٗمص ، وايمٗمِم٥م داطمؾ ايمٗمِم٥م، وإومِمقص٥م، )ايمٗمِم٥م وايمٗمِم٥م ايمقضمٝمدة احلدث: وهٛم٣مك

، "هم٣ميمٗمِم٥م ضم٘م٣مي٥م خمتٙمٖم٥م"- وايمٗمِم٥م احل٘م٣مي٥م(، وايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة، اخلٝم٣مرم وايمرَمزي وايمُمٔمري

أن ويمٝمس فمعم ايمٖمٛم٣من ، وهل رؤي٣م ؾمٔمري٥م َم٘مثٖم٥م يمٙمٛم٣مس ويمألؾمٝم٣مء وٚمـ ضمرىمتٜم٣م وهمٔم٣ميمٝمتٜم٣م

وَمـ طمالل إٞمت٣مصمف يٗمقم - إن واصمٌف ايمرئٝمز هق اإلزمداع، حمدد ذو أؿمر يمٖمٛمفش َمٖمٜمقم»ي٘مقن يمف 

سم٘مت٤م زمٙمٕم٥م ايمٛمثر ، َمـ ايمرؤى ايمُم٣مفمري٥مش وَمّم٥م»إهن٣م ،  ايمدارؽمقن وايمٛمٗم٣مد َمٖمٜمقَم٣ًم طم٣مص٣ًم زمف

سمًتقدم ، وزمٗمدر َم٣م خيِم٤م اخلٝم٣مل هذه احلٝم٣مة، واحلٝم٣مة أَمٜم٣م، هم٣مخلٝم٣مل أزمقه٣م إول- وأؽمٙمقزمف

وذيمؽ أن ايمٗمِم٥م ٞمص ٞمثري ضمر سمقصمز دم حلٓم٥م واضمدة ضمدشم٣مً ذا َمٔمٛمك ، ٗمِم٥م َمٔم٣مٞمٝمٜم٣م اجلاميمٝم٥مايم

وٓ سم٘مقن ايمٗمِم٥م ومِّم٥م إٓ إذا ىم٣مٞم٦م ؽمجاًل َٕمقر ممٙمقءة زم٣مٕضمداث وزمحرىم٣مت َمتت٣مزمٔم٥م  -ىمٌغم

إهن٣م ؽمٙمًٙم٥م َمـ اظمُم٣مهد اظمقصقهم٥م  -يٗمقد إلم ايمذروة طمالل فمٚمٙمّٝم٥م ايمّتُمقيؼ، وزمتدّرج نمغم َمتقوّمع

٥ٌٌّم ايمتل حت٣مول أن حتّؾ ، سمتْمٙم٤م ؾمخِمّٝم٥م ضم٣مؽمٚم٥م ذات صٖم٥م َمًٝمْمرة، سمٛمُمٟم طمالهل٣م ضم٣ميم٥م َمً

وسمتٔمّرض ، ٞمقفم٣ًم َمـ اظمُم٘مٙم٥م َمـ طمالل زمٔمض إضمداث ايمتل سمرى أهّن٣م إهمّمؾ يمتحٗمٝمؼ ايمٕمرض

هد يمٙمحقادث َمرسّم٥ًٌم سمٌٔم٣مً  إهن٣م ضمتك سمِمؾ إلم ٞمتٝمج٥م، إضمداث يمٌٔمض ايمٔمقائؼ وايمتَِّمٔمٝمدات

ويٙمتٗمط َمٛمٜم٣م ضمدشم٣مً طمِم٤م ، يمٗم٣مّص يٛمٓمر إلم احلٝم٣مة ٞمٓمرًة أضم٣مدي٥م اجل٣مٞم٤ماو -يمتًٙمًؾ زَمٛملّ 

ي٠مّدي إلم سمقوٝمح ضمٗمٝمٗم٥م َمـ ، شمّؿ ُي٣مول أن جئمؾ َمٛمف َمقومٖم٣ًم همٛمّّٝم٣مً ، ايمّدٓٓت حمّدد ايمُّمخقص

وومد سمدور ايمٗمِّم٥م -- وٓ ؽمّٝمام ايمتّ٘مثٝمػ وآومتِم٣مد وايمٌالنم٥م، احلٗم٣مئؼ زمٟمهع ايمّْمرق وأزمٙمٕمٜم٣م

 -أو َمُمٜمد أو ضم٣ميم٥م ٞمٖمًّٝم٥م أو ظمح٥م حمّددة َمـ َمالَمح احلٝم٣مة اجلّٝم٣مؾم٥مايمٗمِمغمة ضمقل هم٘مرة 

 :وَمـ هذه إؾم٘م٣مل اجلديدة
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 ،ومِمص ايمٝمقَمّٝم٣مت,1

 ،ومِمص ايمّتدافمّٝم٣مت,2

 ،ومِمص اظمقٞمقيمقج,3

 ،ومِمص إضمالم,4

 ،ومِمص ايمقشم٣مئؼ,5

 --ومِمص ايم٘مقازمٝمس,6

ـَ فمٗمدة وحم٣مويم٥م اخلالص و زمؾ ؽم٣مدت ، َمٛمٜم٣ممل سمٔمد ايمٗمِّم٥م ايمٗمِمغمة هدًا َم٣ٌمذًا أو سم٘مقي

سمؼماّص دم وضمدة ، همِم٣مرت ايمٗمِّم٥م حلٓم٣مٍت َم٘مثّٖم٥م ودهمٗم٣مٍت ومِمِمّٝم٥م َمتقايمٝم٥مً ، ـم٣مهرة ايمّتٖمّت٦م

هم٣ميمٗمِّم٥م ايمٗمِمغمة ص٣مرت سمرزم٥ًم ، سمٔمّري زيػ ايمقاومع، يمتػمز دم فم٣مظمٛم٣م إُي٣مءاٍت همٛمّّٝم٥م، َمتامؽم٘م٥م

وىمّٙمام ، طمرىسمتٝمح يمٙمٗم٣مّص أن يًتخدم خمتٙمػ َمٔمْمٝم٣مت ايمٖمٛمقن إ، ص٣محل٥ًم يمٙمّتجديد وايمتّجري٤م

ّٕن احلٝم٣مة ٞمٖمًٜم٣م ٓ سمًغم فمعم ، طمرصم٦ْم فمعم ٞمٓم٣مَمٜم٣م ايمٖمٛمّل ىم٣مٞم٦م أىمثر صمّدة وأيمِمؼ زم٣محلٝم٣مة

وَمع ىمّؾ هذه إؾم٘م٣مل ٓ سمتخعم ايمٗمِّم٥م ايمٗمِمغمة فمـ َمُم٣مهب٥م ايمقاومع - وسمغمة واضمدة وٞمٓم٣مم ص٣مرم

 :وَمـ هٛم٣م ٞمٚمّٝمز زمكم ٞمقفمكم َمـ ايمٗمِمص ايمٗمِمغمة-- وحم٣مىم٣مسمف

 ،وسمًتخدم يمٕم٥م ايمقاومٔمٝم٥م ايمٛمّثرّي٥م: ىم٣مةٞمقٍع ئمتٚمد فمعم اظمح٣م,1

 ًتخدم يمٕم٥م ومري٥ٌم َمـ يمٕم٥موسم: وآطمر ئمتٚمد فمعم ايمٕمٛم٣مئّٝم٥م,2

خ0اٌشًاّخخ-د

وٓ اختذت َمقاومػ ؽم٣ميم٥ٌم َمـ ايمؼماث ايمٔمريب ، مل سمُم٘مؾ ايمرواي٥م اظمٔم٣مسة ومْمٝمٔم٥م َمع َم٣م ؽمٌٗمٜم٣م

: وايمدنمامئٝم٥مهل٣م زمٔمض اخلِم٣مئص ايمتل سمٖمرده٣م ىمحٓمقر ايمٖمرداٞمٝم٥م  رواي٥م َمٔم٣مسة إدزم٣مء أٞمج٤مو

وؽمٔم٦م إلم افمتامد يمٕم٥م إُي٣مئٝم٥م سمِمقيري٥م زمٔمٝمدة فمـ ، همٜمٝمٚمـ وٚمغم اظمت٘مٙمؿ زمدٓ َمـ وٚمغم ايمٕم٣مئ٤م

ايمتل ايمتٗمْم٦م أزمْم٣مهل٣م َمـ ضمقاف  ايمتٗمريري٥م واظم٣ٌمذة اظمٟميمقهم٥م دم رواي٥م اخلٚمًٝمٛم٣مت وايمًتٝمٛم٣مت

 ثؾ دممت وفمقو٦م ايمٌْمؾ ايمقؿمٛمل ايمذي هٝمٚمـ طمالل َمرضمٙم٥م آؽمتٔمامر زمٌْمؾ اصمتامفمل، اظمجتٚمع

ومٌؾ أن سمتقرط رواي٣مت ، ايمذي ىم٣من ي٘م٣مزمد ايمزَمـ َمـ أصمؾ سمٟمَمكم يمٗمٚم٥م ايمٔمٝمشر اظمقـمػ واظمٗمٜمق

ؽمٌٔمٝمٛمٝم٣مت ايمٗمرن ايمٔممميـ دم اإليديقيمقصمٝم٣م زمٟمن صمٔمٙم٦م َمـ ايمروائل رصمال ضمززمٝم٣م َمتٔمِم٣ٌم ظمقاومٖمف 
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أو نمريٚمف اإليديقيمقصمل ، ايمًٝم٣مؽمٝم٥م يِم٤م صم٣مم نمّمٌف فمعم َمـ ئمتػمه فمدوه ايمْمٌٗمل أو ايمًٝم٣مد

ايمتٗمدَمل اظمًتٔمد يمٗمّم٣مء زهرة  دم اظمٛم٣موؾ ايمًٝم٣مد ٣مؽمتّم٣مهم٦م ايمرواي٥م زمْمال رئٝمًٝم٣م صمديدا متثؾهم

 ---فمٚمره دم ايمًجقن َمـ أصمؾ َمقاومٖمف وأهم٘م٣مره

يم٘مـ ايمروائل اظمٔم٣مس وإن ؽمٙمط َمٛمٓم٣مر هده فمعم ؾمخِمٝم٣مت زمًٝمْم٥م وفم٣مدي٥م َمـ خمتٙمػ 

ٞم٣ًمين يٛمٜمؾ َمـ اث اإلدم ايمؼم ٞمؼموزمقيمقصمل وايم٣ٌمضم٧ماإل إلم َم٣م يُمٌف ائح هم١مٞمف حتقلايممم

، ويٛمٖمتح فمعم خمتٙمػ إؾم٘م٣مل ايمتٔمٌغمي٥م حمْمام احلدود زمكم إصمٛم٣مس إدزمٝم٥مإؽم٣مؿمغم وايمرَمقز 

، أىمثر َمـ ايمٌح٧م فمـ إصمقزم٥م، وإشم٣مرة إؽمئٙم٥م ايم٘مػمى همتٚمٝمزت ايمرواي٥م اظمٔم٣مسة زمٔمٚمؼ ايمرؤي٥م

، َمٝمدان ايمرواي٥م(د َمـ ايمُمٔمراء همقصمد ايمٗم٣مرئ ٞمٖمًف أَم٣مم رواي٣مت ؾمٔمري٥م )طم٣مص٥م زمٔمد ويمقج فمد

ىمت٣مهب٣م -- ايمٖمٛمٝم٥م، ايمٖمٙمًٖمٝم٥م، واإلضم٣مٓت ايمت٣مرخيٝم٥م ايمٖم٘مري٥م ورواي٣مت دؽمٚم٥م ضمٌعم زم٣مٕهم٘م٣مر

٥م ايمُمٔمٌٝم٥م احل٘م٣مي، إؽمْمقرة، إدي٣من، ايمٖمٙمًٖم٥م، ايمتُم٘مٝمؾ، َمٛمٖمتحقن فمعم ايمًٝمٛمام

أَم٣مم ٘مري٥م ويمٝمس ىمت٤م هم همٗمدَمقا يمٙمٗم٣مرئ رواي٣مت أومرب َم٣م سم٘مقن إلم-- -،ٞمؼموزمقيمقصمٝم٣مواإل

ٝمٙمٝم٥م خيتقم همٝمٜم٣م ايم٘م٣مسم٤م َمع ٞمٖمًف يمٝمخرج يمٙمٗم٣مرئ زمرواي٥م إزمدافمٝم٥م َمِمدره٣م ايمقضمٝمد خت رواي٣مت

 اإلهل٣مم وايمذاىمرة

وٞم٣ميم٦م ضمٓمقة ايمٗم٣مرئ ايمٔم٣مدي ، وَمع ذيمؽ هٛم٣مك فمدد َمـ ايمرواي٣مت ايمتل يمٗمٝم٦م ٞمج٣مضم٣م

أن حتقل ايمٌماع َمـ ايمقاومع  ,وإن مل سمٛم٣مومش ومّم٣مي٣م ىمػمى  ,واؽمتْم٣مفم٦م ، وايمٛم٣مومد اظمتٚمرس

صم٣مفمٙم٥م َمـ ايمذات همّم٣مء ظمراي٣م َمتٗم٣مزمٙم٥م يتٛم٣مؽمؾ همٝمٜم٣م ايمدَم٣مر ، ع داطمؾ ايمذاتايمٔم٣مم إلم سا

 دَم٣مر احلٝم٣مة سمٝمامت أؽم٣مؽمٝم٥م دم َمٔمٓمؿ ايمرواي٣مت، دَم٣مر ايمذات، وايمٔمٛمػ همُم٘مؾ سمٝمامت دَم٣مر ايمٗمٝمؿ

٣م ضمقل وىمٟمن ايمرواي٥م اظمٔم٣مسة سمرىم٦م ايمٔم٣مم ايمٔم٣مدي وحمقرت َمتقهن، أزمْم٣مٓ نمغم أؽمقي٣مء همٗمدَم٦م

إومٙمٝم٣مت ايمديٛمٝم٥م  َم٣م يرىمز فمعم وَمـ هذه ايمرواي٣مت، اظمجتٚمع زمٔمض احل٣مٓت اخل٣مص٥م دم

دم رواي٥م  َمـ سمقٞمس أو اظمًحٝم٥م َمثٙمام ىم٣ميمٝمٜمقدي٥م ىمام دم رواي٥م )دم ومٙمٌل أٞمثك فمػمي٥م خلقيم٥م محدي(

-- يمٙمٔمراومٝم٥م أٞمٔم٣مم ىمُم٣مصمل وفمدد َمـ ايمروي٣مت اظمٌمي٥م ايمتل فم٣مجل٦م َمُم٣مىمؾ إوم٣ٌمط ()ؿمُم٣مري

ف ايمقؽمقاد إذ وصمدٞم٣م فمددا ىمٌغما َمـ ايمرواي٣مت وَمٛمٜم٣م َمـ صمٔمؾ َمـ ايمُمذوذ اجلٛمز مه

اظمٔم٣مسة سمالَمس زمدرصم٣مت خمتٙمٖم٥م َمقوقع ايمُمذوذ دم اظمجتٚمع ايمٔمريب دم َمُم٣مرق ايمٔم٣ممل ايمٔمريب 

َمـ ايمُم٣ٌمب ىمرواي٥م  أو (ؽمقاين دم )فمامرة ئمٗمقزمٝم٣منإلَمـ ايم٘مت٣مب ايم٘م٣ٌمر ىمام همٔمؾ فمالء اوَمٕم٣مرزمف 
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يمٌْمؾ يٖمّمؾ مم٣مرؽم٥م اجلٛمس َمع دازمتف ايمُمٜم٣ٌمء زمراهٝمؿ احلجري َمـ اظمٕمرب ضمٝم٧م اإل ()ايمٔمٖم٣مري٦م

دون أن سمتخٙمػ ايمٛم٣ًمء فمـ طمقض َمٔم٣مجل٥م َمقوقع ايمُمذوذ دم ، َمع أي اَمرأة تففمعم مم٣مرؽم

إذ  َمـ اظمٕمرب خمتٙمػ إومْم٣مر ايمٔمرزمٝم٥م َمٕمرزم٣م ىمام هق احل٣مل دم رواي٥م )ؿمريؼ ايمٕمرام( يمرزمٝمٔم٥م رُي٣من

٣م أشمر دم فمالومتف زمزوصمتف فمٛمد ٣مين ايمُمذوذ وُي٤م أن يامرس فمٙمٝمف اجلٛمس ممايمزوج ئم ايمٌْمؾ

يمٖمّمٝمٙم٥م ايمٖم٣مروق ضمٝم٧م يامرس  أو دم اجلزائر ىمام دم )اىمتُم٣مف ايمُمٜمقة(، اىمتُم٣مهمٜم٣م يمُمذوذه

ضمتك أي٣مم  ايمُمذوذ فمعم ايمٌْمٙم٥م َمـ ؿمرف زوصمٜم٣م ايمً٘مغم َمٛمذ يمٝمٙم٥م ايمزهم٣مف إلم أن ؿمٙمٗم٦م َمٛمف

ج ضمذاء وىمذيمؽ وصمدٞم٣م دم ايمٝمٚمـ رواي٥م )زو، ضمؼمام ظمُم٣مفمره٣م وؿمٗمقؽمٜم٣مرَمّم٣من دون أدٞمك ا

وإىمٝمد أن َمـ - يامرس ايمُمذوذ فمعم زوصم٣مسمف إرزمعززمغم إذ ايمزوج يمٔم٣مئُم٥م( يمٙمرواي٥م ٞمٌٝمٙم٥م ايم

، اخلقف، يقاىم٤م صمديد ايمرواي٥م ايمٔمرزمٝم٥م يالضمظ َمدى ايمؼمىمٝمز فمعم إزمْم٣مل ايمذيـ ئم٣مٞمقن ايمٗمٙمؼ

 يمٝمؼماصمع ضمّمقر ايمرواي٥م ايمًٝم٣مؽمٝم٥م ورواي٥م ٛمٖمًٝم٥موخمتٙمػ إَمراض ايم آزدواصمٝم٥م دم ايمُمخِمٝم٥م

زمؾ إنمراق ايمروي٥م ايمٔمرزمٝم٥م اظمٔم٣مسة دم ايمؼمىمٝمز فمعم ايمذات زمتٗمديؿ ٞمامذج متثؾ ، ايمٗمّم٣مي٣م ايمقؿمٛمٝم٥م

 (ايمديـ ٞمٚمقذصم٣م ٛمِمقرة فمزوراء ايمٖمردوس ظم)اظمٖمرد اظمٛمٕمٙمؼ ايم٣ٌمضم٧م فمـ اهلدوء وراضمتف 

ك ايمٗمّمٝم٥م ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥م ايمتل ـمٙم٦م سمُم٘مؾ حمقرا همٜمٚمُم٦م ايمرواي٥م اظمٔم٣مسة يمٗمّم٣مي٣م ايمٗمقَمٝم٥م وضمت

 ايمرواي٥م ايمٔمرزمٝم٥م زمٔمد ايمٛم٘م٥ٌم وايمٛم٘م٥ًم ىمام ىم٣من دم أفمامل نم٣ًمن ىمٛمٖم٣مين وإَمٝمؾ ضمٌٝمٌل ه٣مَم٣م دم

 ايمٗمقَمٝم٥م واإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايم٘مػمىو زمؾ أىمثر َمـ ذيمؽ مُهُِّم٦م ايمٗمّم٣مي٣م ايمقؿمٛمٝم٥م ايمٗمْمري٥م، ونمغممه٣م

دم واومع  ومّمٝمتٜم٣م ايمذاسمٝم٥م سمٌح٧م هل٣م فمـ خمرجحل٣ًمب ايمٗمّم٣مي٣م ايمذاسمٝم٥م هم٘م٣من يم٘مؾ ؾمخِمٝم٥م روائٝم٥م 

ي٥م ايمٔمرزمٝم٥م اظمٔم٣مسة أهمٔم٣مل َمٔمٓمؿ أزمْم٣مل ايمروا يمذيمؽ متٝمزت، ئمٚمف ايمدَم٣مر وايمٔمٛمػَمتممذم هم٣مؽمد 

اظمجرم ايمقصقرم وإٞم٣مين ، اظمجٛمقن، اظمتٚمٙمؼ، همتٛمقع إزمْم٣مل زمكم اظمحت٣مل (ْمـٝمزمْم٣مزمع )ايمتُم

ونمغمه٣م َمـ  (---دم سمٔم٣مؿمل ايمدفم٣مرة، ٛمسدم اجل، اظمتْمرف دم ىمؾ رء )دم ذب اخلٚمر

 -تامَم٣م يمٙمٗمٝمؿ دم جمتٚمٔم٣مت فمرزمٝم٥م سمتجف ٞمحق ايمٖمرداٞمٝم٥مايمُمخِمٝم٣مت ايمتل ٓ سمٔمغم اه

وزم٣ميمٗمدر ايمذي يٕمرق دم ايمٔم٣ممل ايمٔمريب دم ايمتممذم وآومتت٣مل سمٔمرف ايمرواي٥م ايمٔمرزمٝم٥م اٞمتٔم٣مؾم٣م نمغم 

 اٞمخرؿم٦م همٝمٜم٣م وزمٗمقة ىمؾ إومْم٣مر--- ىمؾ إومْم٣مر اٞمتٔم٣مؾم٣م سم٣ًمهؿ همٝمف، َمًٌقق دم ايم٘مؿ وايمٛمقع

ىمام مل سمٌؼ ايم٘مت٣مزم٥م ايمروائٝم٥م ضم٘مرا  (--ايمٔمراق وايمٝمٚمـ، ٔمريباظمٕمرب ايم، وإَمِم٣مر ايمٔمرزمٝم٥م )اخلٙمٝم٨م

َم٘مـ ايمروائٝمقن  مم٣م اومتحٚم٦م نمامره٣م أومالم ٞم٣ًمئٝم٥م سمٖمقوم٦م دم أضمٝم٣من فمعم ايمذىمقرو فمعم ايمرصم٣مل
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اجلدد َمـ سمْمقير همـ اظمامرؽم٥م اإلزمدافمٝم٥م ؾم٘مال سمٔمٌغمي٣م وصمٔمٙمقه٣م أىمثر أؾم٘م٣مل ايمتٔمٌغم ومدرة فمعم 

أومدر إصمٛم٣مس إدزمٝم٥م فمعم  ايمرواي٥م وزمذيمؽ أوح٦مٝمكم سمُمٓمل ايمذات واظمجتٚمع ايمٔمرزم سمِمقير

محٙم٦م ايمرواي٥م فمعم فم٣مسمٗمٜم٣م اومتح٣مم فم٣ٌمَب يٍؿ  سمٖم٣مصٝمؾ وذزمذزم٣مت ايمٔمٌم دم َمٗم٣مزمؾ ىمؾ ذيمؽ ايمتٗم٣مط

ىمؾ جتٙمٝم٣مت  ل وىمٚمل خمتٙمػ فمـٞمقفم واومع يٗمقم فمعم ساع: َمتالؿمٚم٥م أَمقاصمف فميص فمعم ايمٖمٜمؿ

ن ىمٌماع إصمٝم٣مل وايمٌماع ايمْمٌٗمل وساع وايمتل ٞمٓمر هل٣م ايمٖمالؽمٖم٥م واظمٖم٘مر ايمٌماع اظمٔمٜمقدة

وومػ أَم٣مَمف َمُمدوه٣م  إذ وصمد ايمٔمريب ٞمٖمًف دم يم٨م َمراي٣م َمتٗم٣مزمٙم٥م وساع--- إدي٣من واحلّم٣مرات

 ٓ ئمرف همٝمف ايمِمديؼ َمـ ايمٔمدو

 إن- إن ايمرواي٥م نمدت ايمٛمقع إديب إىمثر ٞمٚمقذصمٝم٥م يمقاومٔمٛم٣م ايمٔمريب وأهن٣م )ذُي٥م َمـ احلٝم٣مة(

 ،ٞمقفم٣م َمـ ايم٘مت٣مزم٥م متٝمز زمخِم٣مئص يتحتؿ فمٙمٝمٛم٣م آومؼماب سة أصٌح٦مايمرواي٥م ايمٔمرزمٝم٥م اظمٔم٣م

، ٣ميمرواي٥م ايمٔمرزمٝم٥م زمٔمد ٞمت٣مج ايمًتٝمٛمٝم٣مت وايمًٌٔمٝمٛمٝم٣مت َمع َم٠ميمٖمكم ىم٣ٌمر أَمث٣مل ٞمجٝم٤م حمٖمقظهم

دطمٙم٦م دم ايمٔمٗمد إطمغم َمـ ايمٗمرن ايمٔممميـ َمرضمٙم٥م -- يقؽمػ ايم٣ًٌمفمل، فمٌد ايمرمح٣من َمٛمٝمػ

همٔم٣مؾم٦م ، مل سمًتْمع إومالم ايمُم٣مزم٥م همرض ومٙمٚمٜم٣م زمٔمدو، ؾم٣مطم٦م همٝمٜم٣م إومالم اظم٠مؽم٥ًم، اٞمتٗم٣ميمٝم٥م

ىم٣مد يٛمّم٤م همٝمٜم٣م َمٔمكم ايمند ، ايمرواي٥م َم٣م يُمٌف َمرضمٙم٥م اصمتٖم٣مف وَمرت َمـ ؽمٛمقات ؾمٌف فمج٣مف

 ايمٔمريب

وإٞمام ضم٣مول زمٔمض ايمروائٝمكم ، ط واضمدإن ايمرواي٥م اظمٔم٣مسة مل جتٔمؾ ٞمٖمًٜم٣م ؽمجٝمٛم٥م ٞمٚم

٣مص٥م أدب ايمرضمٙم٥م ىمام وصمدٞم٣م دم روايتل طم اظمٔم٣مسيـ آٞمٖمت٣مح وآؽمتٖم٣مدة َمـ إؾم٘م٣مل ايمؼماشمٝم٥م

--- ورواي٥م سمٕمري٥ٌم ايمٔمٌدي اظمُمٜمقر زمقيمد احلٚمري٥م يمٔمٌد ايمرضمٝمؿ احلٌٝمٌل، ايمٛمٌْمل يمٝمقؽمػ زيدان

ىمام دم  ايض طمٝم٣مرم يًتحٝمؾ يمٔمٗمؾ سمِمقرهوَمٛمٜمؿ َمـ ه٣مم دم ايمٔمج٣مئٌٝم٥م يٛم٨ًم أضمداشم٣م دم فم٣ممل اهمؼم

وَمٛمٜمؿ َمـ نم٣مص دم ، محد ؽمٔمداويوهمراٞم٘مُمت٣ميـ دم زمٕمداد ٕ، رضيح أيب يمْم٣مرق إَم٣مم روايتل

ورزمٝمع صم٣مزمر دم ، ايمت٣مريخ ايمٗمديؿ أو ايمقؽمٝمط ىمام همٔمؾ يقؽمػ زيدان دم روايتٝمف فمزازيؾ وايمٛمٌْمل

اء زَمـ َم٣م ومٌؾ آؽمتٔمامر )سمٕمري٥ٌم ؽمق: وفمدد َمٛمٜمؿ ايمتٖم٦م يمٙمت٣مريخ ايمٗمري٤م، رواي٥م دروز زمٙمٕمراد

فمٝم٥م زمكم ٞمخ٥ٌم َمـ ايمًٝم٣مؽمٝمكم وايمٌماع ضمقل ايمًٙمْم٥م وايممم ايمٔمٌدي( أو زَمـ آؽمتٔمامر وَم٣م زمٔمده

آفمتٗم٣مل وايمًجقن )َمثٙمام وصمدٞم٣م دم ايم٣ًمضم٥م ، وصمٔمؾ سمٝمامت ايمقؿمٛمٝم٥م اظمثٗمٖمكم وطمٙمٖم٣مء آؽمتٔمامر

 (--ٙمؼ َمٔمل يمٝمقؽمػ هم٣موؾ َمـ اظمٕمربورواي٥م ؿم٣مئر أزرق ٞم٣مدر ُي ايمممهمٝم٥م يمٔمٌد ايمٗم٣مدر ايمُم٣موي
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يمُم٣ٌمب َمـ َمٗم٣مرزم٥م ايمٗمّم٣مي٣م دون أن يٚمٛمع ذيمؽ ىمت٣مب ايمرواي٥م ا، َم٣مدة يمٙم٘مت٣مزم٥م ايمروائٝم٥م اظمٔم٣مسة

وايمٔمٛمػ. ، آصمتامفمٝم٥م اظمًتحدشم٥م ىم٣مإلره٣مب َمٛم٣م دم رواي٥م )ايمٗمقس وايمٖمراؾم٥م ظمحٚمد إؾمٔمري(

وآؽمتٔمامر -- ورواي٥م، َمـ سمقٞمسدم ومٙمٌل أٞمثك فمػمي٥م خلقيم٥م محدي : ىمام دم روايتل ايمت٣ًمَمح

سمقؽمع اظمدن. ، رواي٥م زوج ضمذاء يمٔم٣مئُم٥م ايمززمغمو وايمتْمرف ايمديٛمل ضمرَم٥م يمٔمقم اظمٗمري اجلديد

ؤمٝم٥م وايمٗمّم٣مي٣م ايمتٗمٙمٝمدي٥م ىم٣مجلٛمس و ٞم٣مهٝمؽ فمـ--- اؽمتٕمالل ايمٛمٖمقذ وايمٌماع ضمقل ايمًٙمْم٥م

رواي٥م َمـ ة يمدرصم٥م ٓ سم٘م٣مد ختٙمق ؾمٕمٙم٦م ضمٝمزا ه٣مَم٣م دم ايمرواي٥م اظمٔم٣مس اظمرأة دم ايمقؿمـ ايمٔمريب ايمتل

 -سمٙمٚمٝمح٣م إؾم٣مرات صمٛمًٝم٥م سمٌمُي٣م ٓ

سم٘مًغم ومقافمد ايم٘مت٣مزم٥م ايمروائٝم٥م  أَم٣م َمـ ضمٝم٧م ايمُم٘مؾ همٗمد اجتٜم٦م فمدة رواي٣مت إلم

وايمٙمجقء إلم سم٘مًغم اظمنود ، ايم٘مالؽمٝم٘مٝم٥م: زم٣ميمتخقم فمـ ايمند اخلْمل ايمتِم٣مفمدي اظمتًٙمًؾ

وافمتامد ٞمٓم٣مم ايمٖمقى دم سمٗمديؿ أضمداث فمٚمٙمف يمدرصم٥م ومد يُمٔمر وم٣مرئ زمٔمض إفمامل نمٝم٣مب ذيمؽ 

فمٛمدَم٣م يٕمرق ، ٖم٣مصٝمؾٞمتٝمج٥م اإلهاف دم ايمت٘مرار وايمؼمىمٝمز فمعم سم- اخلٝمط ايمرازمط زمكم ايمتٖم٣مصٝمؾ

إزمْم٣مل دم هد َمٔم٣مٞم٣مهتؿ ايمُمخِمٝم٥م دم ـمؾ ايمقاومع ايمٔمريب اظمٟمزوم ايمذي يًتحٝمؾ فمعم خمٝم٣مل 

 -ايمروائل سمٗمديؿ ضمٙمقل يمف
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خاٌجبةخاٌضبٌش
 اٌفظًخاٌضبِٔ

 فٓخاٌشعبئًخادلؼبطش

، وَمـ هذه ايمرؽم٣مئؾ، وسمٖمٛمٛمقا دم ىمت٣مزمتٜم٣م، اهتؿ إدزم٣مء اظمٔم٣مسون زمٖمـ ايمرؽم٣ميم٥م زمُم٘مؾ ىمٌغم

 إدزمٝم٥م ل مل ختتٙمػ ىمثغمًا دم َمقوقفم٣مهت٣م فمام ؽمٌٗم٣م دم ايمٔمِمقروه
خ0منبرطخاٌشعبئًخاألدثْخخ-أ

ايمٗم٣مهرة دم : هذه ايمرؽم٣ميم٥م ايمتل أرؽمٙمٜم٣م إدي٤م إؽمت٣مذ وديع همٙمًْمكم إلم أضمد أصدوم٣مئف

 -م1995ايم٣ًمدؽم٥م وايمٔممميـ َمـ يٛم٣مير 

 ---أطمل ايمٔمزيز ايمدىمتقر
، وأطمّقسمؽ ايمٛمٌٝمٙم٥م، وفمعم َمقّداسمؽ ايمٕم٣ميمٝم٥م 1995.  1. 13ؾم٘مرا فمعم رؽم٣ميمتؽ اظم٠مرطم٥م دم 

إضم٣مدي٧م ---- وئًمدين أن أرد فمٙمٝمٜم٣م دم هذه ايمًْمقر ومٌؾ أن أزداد اٞمجراهًم٣م دم سمٝم٣مر إفمامل

ومل أص٣مدف ضمتك أن ؾمخًِم٣م أهم٣مد زمٟمٞمف ومرأه٣م أو ضمتك ، اظمًتْمردة َٞمَدَر َمـ يْم٣ميمٔمٜم٣م دم َمٌم

ويم٦ًم َمٜمتاما زمذيمؽ: ٕٞمٛمل أفمد ٞمٖمز ! ٥م اهلقاءمم٣م يدل فمعم أٞمٛمل أرؽمؾ هذا ايم٘مالم إلم ومٌ، رآه٣م

ويمٝم٦ًم يب رنم٥ٌم دم ويمقج َمٝمدان إدب فمـ ؿمريؼ  ,ويمق دم َمٌم,َمتٗم٣مفمًدا َمـ َمآرب إدب 

وهلذا أدهُمٛمل ومقيمؽ إن يمؽ زَمالء هيتٚمقن هبذه ايمٖمِمقل: رزمام - أي َمـ جمالسمٛم٣م أو صحٖمٛم٣م

وإذا ىم٣من احلدي٧م ، ٤م اظمٛمُمقرةٕهنؿ جيدون همٝمٜم٣م َمـ ايمٙمٚم٥ًم ايمُمخِمٝم٥م َم٣م ٓ جيدوٞمف دم ايم٘مت

يُمغم إلم ذىمري٣مسمف ايمتل يٛمممه٣م  ---هم١ميمٝمؽ صقرة َمٛمف، ومد هم٣مسمؽ "زممم هم٣مرس" اخل٣مص زم٣ميمدىمتقر

وىم٣من ، "ضمدي٧م َمًتْمرد"ايمٙمٛمدٞمٝم٥م فمـ إدزم٣مء ايمذيـ فمرهمٜمؿ حت٦م فمٛمقان  "احلٝم٣مة"دم صمريدة 

 -ايمٙمٌٛم٣مٞمٝم٥م "إدي٤م"يٛممم هذه ايمزاوي٥م َمـ ومٌؾ دم جمٙم٥م 

 :ء َمـ ايمرؽم٣ميم٥م فمـوي٘مُمػ هذا اجلز

 -يمٕم٥م ومري٥ٌم َمـ ايمٙمٕم٥م ايمتل يتحدث هب٣م اظمثٗمٖمقن ,1
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 -ايمتل مل سمٔمد هتتؿ زمام ُي٘مت٤م، ؾم٘مقى َمـ احلٝم٣مة إدزمٝم٥م ,2

وم٥ٌم "َمثؾ ، وإٞمام صم٣مءت فمٖمق اخل٣مؿمر، نمغم اظمٖمتٔمٙم٥م، دم ايمرؽم٣ميم٥م زمٔمض ايمِمقر اجلاميمٝم٥م ,3

همٜمق زمٔمٝمد ، "َمـ َمآرب إدبأفمد ٞمٖمز َمتٗم٣مفمًدا "و، سمٔمٌغًما فمـ فمدم صمدوى ايم٘مت٣مزم٥م "اهلقاء

 -فمـ ايمٕم٣مي٣مت ايمتل يرَمل إيمٝمٜم٣م نمغمه َمـ ايم٘مت٣مزم٥م

، وهلذا همٜمق يرؽمؾ يمِمديٗمف ايمٖمِمؾ ايمذي هم٣مسمف، ضمرصف فمعم أن يٗمرأه َمـ ئمتزون زم٘مت٣مزم٣مسمف ,4

 -ومل يٗمرأه

 -ذىمر سم٣مريخ ىمت٣مزم٥م ايمرؽم٣ميم٥م دم اظمٗمدَم٥م ,5

 -ايمدطمقل إلم اظمقوقع َم٣ٌمذة ,6

وهل ؾم٘مقى إدي٤م َمـ فمدم اظمت٣مزمٔم٥م إدزمٝم٥م ظم٣م ي٘متٌف ، ٣مأن يمٙمرؽم٣ميم٥م هم٘مرة فمػمت فمٛمٜم ,7

 -زم٣مٕصدوم٣مء اظمت٣مزمٔمكم يمف ,َمع ايمدهُم٥م,وآفمتزاز ، ويٚمٙمٝمف فمعم ايمٛم٣مس

 منٌرطخاٌشعبٌخخاإلداسّخخ-ة

 اجلٚمٜمقري٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمًقري٥م

 َم٘مت٥ٌم إؽمد

1498 

 ,,,,,,,,ايمرومؿ 

223 .1 

 ايمًٝمد فمٌد ايمرمحـ إزمراهٝمؿ ايمٔمتؾ

 صم٣مَمٔم٥م اإلَم٣مم حمٚمد زمـ ؽمٔمقد ,٥م ىمٙمٝم٥م ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم

 ومًؿ إدب ,دراؽم٣مت فمٙمٝم٣م 

 86927ب - ص ,ايمري٣مض ,ايمًٔمقدي٥م 

 .11632ايمرَمز ايمػميدي. 

 :حتٝم٥م ؿمٝم٥ٌم وزمٔمد
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إؾم٣مرة يمرؽم٣ميمتؽ ايمتل سمْمٙم٤م همٝمٜم٣م َمٔمٙمقَم٣مت فمـ اإلٞمت٣مج ايمُمٔمري واظمنضمل يمٙمُم٣مفمر زمدر 

 :يمت٣ميمٝمكمايمٔمٛمقاٞمكم ا: ٞمٔمٙمٚمؽ أٞمف يتقهمر دم اظم٘مت٥ٌم، ايمديـ حمٚمقد احل٣مَمد

 -ؾم٣مفمر ايمٔم٣ميص: ديقان زمدر ايمديـ احل٣مَمد ,

 -َمٝمًٙمقن. زمدر ايمديـ احل٣مَمد ,

وٞمٔمٙمٚمؽ أن َم٘مت٥ٌم إؽمد هل اظم٘مت٥ٌم ايمقؿمٛمٝم٥م يمٙمٗمْمر ايمٔمريب ايمًقري وٓ يًٚمح ٞمٓم٣مَمٜم٣م زمٌٝمع 

 -ايم٘مت٤م

 َمع أَمٛمٝم٣مسمٛم٣م يمؽ زم٣ميمتقهمٝمؼ

 -م1994. 12. 25دَمُمؼ دم 

 اظمدير ايمٔم٣مم

 نم٣ًمن ايمٙمح٣مم

 إيمخ----------- ؽم٣مئؾ ايمٕمزيمٝم٥م وآصمتامفمٝم٥م واإلٞم٣ًمٞمٝم٥موهٛم٣مك ايم٘مثغم َمـ ايمر

خسعبٌخخئىلخطذّمِخادلغبفشخ-ط
 رضمٙم٦م أهي٣م ايمِمديؼ ايمٔمزيز

 .يمذىمرىا اضمتٖم٣مءاتسمزال سمٗم٣مؽمٚمٛم٣م 

 ،حت٦م ايمُمٚمس وضمدك، وأٞم٦م هٛم٣مك

 ،ودم فمٝمٛمٝمؽ ه فمتٝمؼ

 ،يتْمٙمع دوَم٣م إلم إهمؼ إزمٔمد

 ،يمـ ٞمٟميت أزمدا أهي٣م ايمٔمزيز

 ..يمـ ٞمٟميت أزمدا

 ،اجلٙم٥ًم دوَم٣م زمٙمٌؾي٣م 

 ي٣م فمِمٖمقر ايمُمجـ وايمْمرائػو

 ،ًٜمقل واظمتٛمزه٣متدم رضمالت ايم
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 ؟ريحىمٝمػ اطمؼموم٦م همجٟمة هب اجلقارح ايمداَمل َمثؾ صٗمر صم

 ،وح٘م٣مسمٛم٣م اظم٣ًمظم٥م صمدا يتْم٣مير ضمقيمؽ َمثؾ ظمقتوىم٣من ا

 ىمؾ رء ٦م َمـوؽمٙمٌ

 -زم٣ميمٓمٖمر اظمٚمٙمقءةضمتك سمٙمؽ ايمٛمٓمرة 

 :أهي٣م ايمٔمزيز

 حل٤مؽ سمٛمُمد دم رضمٝمٙمؽ ومِمٝمدة ازمٙمٕمٛمل أٞم

 ،أزمداً زمٙمٕمٛمل أٞمؽ ٓ سمٛم٣مم و

 ،َمرهؼ صمدا ؽوأٞم

 !أيـ أٞم٦مٓ سمٔمرف 

 ،ومٙمٌل يم٘مؿ ي٣م صديٗمل

 -روضمل يمؽو

 ،هؾ سمٔمٙمؿ أٞمٛم٣م ٞمًتحيك دوَم٣م

 ،ووصمٜمؽ اظمالئ٘مل

 .هب٣محتدشمٛم٣م  وسمٙمؽ ايمٛمػمة ايمُمجٝم٥م ايمتل

 ايمٗمدر أي٣مدييمٗمد خت٣مؿمٖمتؽ 

 ،وآرسم٣ٌمك ايمٔم٣مؿمٖمل، ايمُم٣ٌمب رزمٝمع وأٞم٦م ٓ سمزال دم

 ،ة متأل هذا ايمٖمراغ اظمقضمشحتٙمؿ زمزوصم٥م صٕمغم

 .دم وصٖمٜم٣مأذىمر صمٝمدا اؽمتْمرادك ايم٘مقَمٝمدي احل٣مرق 

 -ايمٕمٝم٣مب إزمديضمٝم٧م  وذه٦ٌم همجٟمة
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خاٌجبةخاٌضبٌش
خاٌفظًخاٌضبٌش

 فٓخاخلبؿشحخادلؼبطشح

خ0اخلبؿشح

وي٘مثر - وايمُمٔمر احلر هل ٞمثر أديب ىمٙمامت صٝمٕم٦م زمٌالنم٥م متٝمؾ اخل٣مؿمرة زمكم ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة

فم٣ٌمرات  إهن٣م (اجل٣مدةو ىم٣ميمِمقر وايم٘مٙمامت ايمٗمقي٥م ىم٣ميمٔم٣مؿمٖم٥م) همٝمٜم٣م ايمٌدئمٝم٥ماؽمتخدام اظمحًٛم٣مت 

سمٛمٖمرط ىمح٣ٌمت ايمٔمٗمد دم حلٓم٥م صٖم٣مء سمٛمت٣مب اإلٞم٣ًمن ، َُمًتٗمره٣م إهمئدة وَُمًتقدفمٜم٣م إؽمْمر

فمٛمدَم٣م ُيت٣مج إلم أن ي٘مُمػ احلج٤م ويزيؾ إهار فمام ئمؼميف َمـ َمُم٣مفمر ومد ختتٙمػ ٞمقاي٣مه٣م 

 ىمؾ َمـ يرٞمق ويتٖم٘مر دم هذا إَمر أن يدرك مت٣مم اإلدراك ويتٌكم يمذا جي٤م فمعم، ويت٣ٌميـ ؽمٙمقىمٜم٣م

ـٌ وووع همٝمٜم٣م إضمً ٣مؽم٣مً زمٝم٣من اظمتٝمٗمـ ضمٗمٝمٗم٥م اظمُم٣مفمر ايمتل سمٛمت٣مزمف ضمتك سمؼماءى يمقضم٥م أزمدفمٜم٣م َُمٖم

٧م أو فمٛمٖمقان همؼمة َمرت ؽِمٛم٥م ومِمغمة همرزمام أصٌح٦م ايمٙمقضم٥م ٞمت٣مج طمالزم٣ًم أَم٣م إن ىم٣مٞم٦م جمرد فمٌ

 ريُم٥م ٓ حتٚمؾ َمٔم٣مين ايمٛمٗم٣مء

 ٔم٣مسةطمْمقات ىمت٣مزم٥م اخل٣مؿمرة اظمَمـ و

 -فمدم اإلؿم٣ميم٥م دم اظمٗمدَم٥م ,1

 (-ززمدة اظمقوقع)ايمؼمىمٝمز دم َمقوقفمؽ إؽم٣مد  ,2

 (جتٔمؾ ايمٗم٣مرئ ٓ يرىمز دم اظمقوقع)فمدم سمُمتٝم٦م ايمذهـ  ,3

 -فمدم اظم٣ٌميمٕم٥م دم اخل٣مؿمرة حلد ايم٘مذب ,4

ئر اطمتالهم٣م صمقهري٣ًم ختتٙمػ ايمّمام، هك فم٣ٌمرات خيْمٜم٣م ايمٗمٙمؿ سمٔمػم فمام ذم إفمامق ٣مخلقاؿمرهم

َمـ ؾمخص ٔطمر يمذا ٓ ُيؼ يمٛم٣م أن ٞمقصمز أٞمقاع اخلقاؿمر وأؾم٘م٣مهل٣م دم زمٔمض مم٣م ٞمراه ٞمحـ 

 همٙمرزمام سمرى ؾمٝمئ٣ًم فمجٝم٣ًٌم ئمتػمه نمغمك َمـ ايمٌدهيٝم٣مت! َمٛم٣مؽم٣ٌمً 
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خ0اؿشٌأٌٔاعخاخل

 طم٣مؿمرة صم٣مدة,1

 طم٣مؿمرة وؿمٛمٝم٥م ,2

 طم٣مؿمرة روَم٣مٞمًٝم٥م,3

 -طم٣مؿمرة طمٝم٣ميمٝم٥م ,4

 ٌاؿشأِضٍخخػٍَخثؼغخأٌٔاعخاخل

خ0ٔغْخباخلبؿشحخاٌشًِ

 زمدي٦م َمٔمؽ احل٤م َمـ نمغم آٓم,1

 وومٙمٌؽ ي٘م٣مزمر يقم يقم يٕمدر زمٖمخره

 احل٤م َمثؾ ايمروح أو َمثؾ ايمٔمٓم٣مم

 َم٣م يٛمجػم يمق ص٣مر زمف زمٔمض ىمنه

 داٞمف ايمٓمٖمغمي(: )يمٙمُم٣مفمرة ايم٘مقيتٝم٥م

 اخل٣مؿمرة ايمقؿمٛمٝم٥م,2

 وؿمٛمل أزمٝم٣مت ؽمْمرت ايمت٣مريخ

 -زم٣مظمجد وايمُمج٣مفم٥م وآٞمتِم٣مرات

  وإصمدادوؿمـ أَمل وأيب

 -ٓ أومٌؾ نمغم سمرازمف فمٛمد اظمامت

 حمٚمد ايم٘مٔمٌل(: )يمٙمُم٣مفمر

خ0أشىبيخاخلبؿشح

 -طم٣مؿمرة ومِمغمة . حتتقي دم ايمٕم٣ميم٤م فمعم ىمٙمامت ؽمٜمٙم٥م وزمًٝمْم٥م وَمٖمٜمقَم٥م,1

 طم٣مؿمرة َمتقؽمْم٥م . وهل إىمثر مج٣مل يمقصمقد ايمتامؽمؽ ايمٖم٘مري ايمٗمقي واٞمحِم٣مر اظمٔمٛمك,2

 -وسم٘مقن َم٣ٌميمٕم٥م طم٣مؿمرة ؿمقيٙم٥م . همت٘مقن اظمٔم٣مين همٝمٜم٣م ىمثغمة,3
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خِٓخمسبدخاخلبؿشح

، ٓ حتت٣مج إلم إفمداد َمًٌؼ، هل ٞمص أديب أومٌم َمـ اظمٗم٣ميم٥م خيٙمق َمـ ىمثرة ايمتٖمِمٝمالت ,1

 -وٓ إلم أديمف وزمراهكم فمٗمٙمٝم٥م أو ٞمٗمٙمٝمف

سمٔمتٚمد فمعم آٞمٖمٔم٣مل ايمقصمداين وايمتدهمؼ ايمٔم٣مؿمٖمل ويمٝم٦ًم هب٣م هم٘مرة حتتٚمؾ آسمٖم٣مق أو  ,2

 -ٛم٣مؽم٥ٌم ضم٣مدث فمريضويم٘مٛمٜم٣م ظمح٥م ذهٛمٝم٥م زمٚم، آطمتالف

 -ٓ يُمؼمط هب٣م وم٣مهمٝم٥م وٓ سمتٗمٝمد زمقزن ,3

خ0طفبدخاخلبؿشح

 -ومٌم ضمجٚمٜم٣م ,1

 ٓ حتت٣مج إلم إفمداد َمًٌؼ ,2

 ٓ حتت٣مج إلم أديمف وزمراهكم فمٗمٙمٝم٥م أو ٞمٗمٙمٝم٥م ,3

 سمٔمتٚمد فمعم آٞمٖمٔم٣مل ايمقصمداين وايمتدهمؼ ايمٔم٣مؿمٖمل ,4

 حتت٣مج إلم إجي٣مز زم٤ًٌم ومٌمه٣م زمممط أّٓ ي٘مقن خمالً  ,5

 -٘مت٤م فم٣مدة حت٦م فمٛمقان شم٣مزم٦مسم ,6

خ؟؟حوْفخرزمٓخطْبغخخاخلبؿش

وسمرؽمؿ دم  ضم٣ًمس أطمريـإضمتك حت٣مىمل هب٣م  ٞم٣مزمٔم٥م َمـ ومٙمٌؽ ةأن سم٘مقن ىمٙمامت اخل٣مؿمر ,1

 -متر فمعم اخل٣مؿمرةٞمٖمقؽمٜمؿ اٞمقاع اظمُم٣مفمر ايمتل 

وازمتٔمد فمـ ىمثرة  ضم٣مول زمٗمدر َم٣م سمًتْمٝمع ان سم٘مقن ؾمخِمٝمتؽ َمًتٗمٙمف ٥مفمٛمد ايم٘مت٣مزم ,2

 -ايمتٗمٙمٝمد

تل نم٣ميم٣ًٌم ايم ةن سمًْمر إيمٖم٣مظ اظمٛمتٗم٣مأويم٘مـ ضم٣مول -- سمًتٔمٚمؾ َمـ آيمٖم٣مظ إصٔم٤مٓ  ,3

 -لم ايمٖمٜمؿ اومربإح يمتِمٌ ٥محتٚمؾ دم ؿمٝم٣مهت٣م ايمًالؽم

صم٣مذب  ؽن ي٘مقن َمقوقفمأهمح٣مول -- طمتٝم٣مر اظمقوقع يمتًتٚمتع زم١مزمدافمؽاسمٖمٛمـ دم  ,4

ي٠مشمر سمٟمشمغما طمراج اخل٣مؿمرة إن أوسمذىمر  ومتٛم٣مفمؽاوي٘مقن ضم٣مئز فمعم  ةوَمرسمٌط َمع ٞمص اخل٣مؿمر

 -فمٛمٜم٣م وجي٤م ان سم٘مقن راوٝم٣م مت٣مَم٣م --اطمؼم هن٣مي٥م طم٣مؿمرسمؽ زم١مسمٗم٣منو ىمٌغما دم ٞمص اخل٣مؿمرة ىم٣مَمال
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 -٥مزمٝم٣مت ايمُمٔمر ايمٛمثريأو-- ٥مايمتٔمٌغمي ةهمرق زمكم صٝم٣منم٥م اخل٣مؿمر ,5

ن سمْمقل أو ن دم ضمٙمٗم٣مت َمٖمرنم٥مارايمدوو وفمـ ايمٙمػ-- قض دم ايم٘مٙمامتٔمد فمـ ايمٕمٚمتزما,6

 ---اخل٣مؿمرة َمـ نمغم هدف

 --ن ضمروهمؽ حت٦م ؽمٝمْمرسمؽ مت٣مَم٣مأو --ٞمؽ ؽمٝمد ومٙمٚمؽأن سمٔمٙمؿ صمٝمدا أ٤م جي ,7

 --ؽمٙمقزمؽ وفمـ هقاصمًؽأوهل سمٔمػم فمـ ؾمخِمٝمتؽ و

، وضم٣مول ان جتٔمؾ فمٝمٛم٣مك َمدومٗمف يم٘مؾ ىمٙمٚم٥م او هم٘مرة-- ةاومرأ يمٕمغمك ممـ ي٘متٌقن اخل٣مؿمر ,8

 ؽمتجد ٞمٖمًؽ سمند اخلقاؿمر زمًٜمقو- ؽم٣مؽمٜم٣م َمـ هذه ايمٖم٘مرةأن سمتخٝمؾ طم٣مؿمرة أشمؿ ضم٣مول 

ٜمٛم٣مك طمقاؿمر هل٣م ىمٙمامت ومٙمٝمٙمف ويم٘مٛمٜم٣م هم--  سمٓمـ أن إزمداع اخلقاؿمر زمٔمدد ايمًْمقرٓ ,9

 -سمدور ةامت ورومتٜم٣م ايمتل داطمؾ سمٙمؽ اخل٣مؿمرهق روفم٥م ايم٘مٙم ةإهؿ دم اخل٣مؿمرو- ىم٣ميمٙم٠ميم٠م اظمٛمثقر

 ٞمٗمحٜم٣م َمـ زمٔمض إطمْم٣مء-- ضمتك سمٓمٜمر طم٣مؿمرسمؽ دم ىمؾ روم٥م وإضم٣ًمس وهب٣مء ,12

خ0خاٌنبعؾخحعٌٍةخاخلبؿشأ

 ٣مَمتُم٣مهب٥م َمع ايمٗمِم٥م وايمرؽم٣ميم٥م دم َمّمٚمقهن ٣مؿمرة همـ أديب ىمٕمغمه٣م َمـ ايمٖمٛمقن إدزمٝم٥مسمٔمتػم اخل

إلم ضمد ىمٌغم َمع أؽم٣ميمٝم٤م ايمٗمِم٥م وايمرؽم٣ميم٥م  وإؽمٙمقب ايمٛم٣مصمح يم٘مت٣مزمتٜم٣م زمُم٘مؾ صمٝمد َمتٗم٣مرب

رض أأو وم٣مهمٝم٥م زمؾ هل  وَم٣م يٚمٝمز اخل٣مؿمرة زمٟمهن٣م نمغم حمددة زمرسمؿ َمقؽمٝمٗمل َمٔمكم وايمٗمِمٝمدة ايمٛمثري٥م

سم٘مًقه٣م أفمُم٣مب اخلٝم٣مل وختؼمومٜم٣م أهن٣مر اظمٖمردة ايمٔمذزم٥م ايمرومٝمٗم٥م  ّم٣مريسَمًٌقؿم٥م َمتٔمددة ايمت

وهمـ ايمتٔمٌغم ، ؾمالل ايمُمٔمقر ايمداهمئ ل يٛمٜمٚمر َمـ أفماله٣متوسمقشمٗمٜم٣م صم٣ٌمل إضم٣مؽمٝمس ايم اظمٛمتٗم٣مة

تل ؽمقف سمٔمكم فمعم ايم ويم٘مـ ٓ يٚمٛمع أن ٞمٛمقه زمٌٔمض ايمٛمٗم٣مط إديب هق َمقه٥ٌم وَمٙم٘مف َمـ فمٛمد اهلل

 ٣مصمح٥مَمٔمرهم٥م أؽمٙمقب اخل٣مؿمرة ايمٛم

خ0اٌٌػٌػخيفخاألعٌٍةخ-0

 وَمِمدر هذا هق فمٗمٙمٝم٥م ايم٘م٣مسم٤م زمممط َمـ ذوط ايمٛمج٣مح جي٤م أن ي٘مقن إؽمٙمقب واوح٣م

، اخل٣مؿمرة َمـ وايمتٖم٣مفمؾ أن ٓ ي٘مقن ايمقوقح سم٣مَم٣م يًٙم٤م ٕٞمف يًٙم٤م اإلشم٣مرة وايمدهُم٥م

زمحٝم٧م سم٘مقن دومٝمٗم٥م وآؽمتٔم٣مٞم٥م زمٔمٛم٣مس  وايمقوقح ي٘مقن دم اطمتٝم٣مر ايم٘مٙمامت اظم٠مدي٥م يمٙمٕمرض

ويتحٗمؼ ايمقوقح  وىمذيمؽ اؽمتخدام ايم٘مٙمامت اظمتّم٣مدة يمتٗمري٤م ايمٖم٘مرة نمٝم٥م َمقوح٥م يمٙمٚمٔمٛمكزمال
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همٝمج٤م أن سم٘مقن ايمؼماىمٝم٤م ؾمٖم٣مهم٥م وؽمٜمٙمف  دراك ايمٗم٣مرئإأيّم٣م دم ايمتٛم٣مؽم٤م وايمتالؤم ظمًتقى 

 زمٔمٝمدة فمـ ايمتٔمٗمٝمد واجلٖم٣مف

خ0اٌؼمذحخًادلغضٍخ-0

يم٘مل حتقي  ٝم٣م أىمػموسم٘مقن ذات َمٔمٛمك ي٘مقن هذا دافم ٣مَمٔمٝمٛم ٣مفمٛمدَم٣م حتقي اخل٣مؿمرة هدهم

وجتٔمؾ ايمٗم٣مرئ يٛمُمد  وروح ضمرىمٝم٥م حترىمٜم٣م احلروف اخل٣مؿمرة دم فمٚمٗمٜم٣م أضمداث َمتًٙمًٙم٥م

وصمذب آٞمت٣ٌمه اظمْمٙمقب سمقاصمده دم  وهذا ُيٗمؼ أؽمٙمقب ايمتُمقيؼ يمٗمراءهت٣م وئمٝمش أصمقاءه٣م

 ىمؾ طم٣مؿمرة

خ0ؿشّمخخاٌغشدخ-3

 همٚمثال ٞمًتخدم وٚمغم اظمت٘مٙمؿ فمٛمدَم٣م ٞمريد ايمٌقح وآفمؼماف

وٞمُمٔمر  أؽمٙمقب وٚمغم ايمٕم٣مئ٤م فمٛمدَم٣م ٞمريد أن ٞمتحدث فمـ مهقم ايمٕمغموٞمًتخدم 

 َمزاي٣م َمٔمٝمٛم٥م زمٟمضم٣مؽمٝمًٜمؿ همٙم٘مؾ هد

خ0ئؽْبءخادلٌالفخ-4

 أن جئمؾ دم ذهٛمف حتقيؾ هذا اظمقومػ همٔمٛمدَم٣م حتقي اخل٣مؿمرة َمقومػ َمٔمكم جي٤م فمعم ايم٘م٣مسم٤م

 ٝمؼ اظمقصمزوذيمؽ زم٣مؽمتخدام ايمقصػ ايمدوم فمػم َمرآة احلروف إلم َمُمٜمد جئمٙمٛم٣م ٞمُم٣مهده زمٟمفمٝمٛمٛم٣م

خ0فظًخاخلبؿشحخ-5

وفمرض يتْمرق همٝمف حمقره  َمٗمدَم٥م يٚمٜمد هل٣م زمحٝم٧م جئمٙمٜم٣م ىم٣مسمٌٜم٣م َمٗمًٚم٥م وَمتًٙمًٙم٥م إلم

وهذا ايمٖمِمؾ جي٤م أن يتؿ َمـ دون  وطم٣ممت٥م َم٠مشمرة حتقي يم٤م وطمالص٥م ؾمٔمقره اظمتدهمؼ ايمرئٝمز

 ضمتك ٓ سمتٔم٣مرض اخل٣مؿمرة َمع ايمٗمِم٥م أن يُمٔمر ايمٗم٣مرئ زمذيمؽ

خ0اٌزنبعكخ-6

ويتؿ إزايم٥م ايم٘مٙمامت  ؿمرة َمرسم٥ٌم إهم٘م٣مر وسمًغم دم طمط َمٔمكم ٓ حتٝمد فمٛمفزمحٝم٧م سم٘مقن اخل٣م

 فٌيتْمٙم دم اظمٖمردات إٓ َم٣م وىمذيمؽ جتٛم٤م ايمت٘مرار ايمًٙمٌل ايمزائدة ايمتل ٓ سمّمٝمػ ؾمٝمئ٣م يمٙمخ٣مؿمرة

 َمقوقع اخل٣مؿمرة

خ0اخلْبيخًاٌزظبًّشخًاٌزشجْيبدخاجملبصّخخ-7
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 :وَمًت٣ًمنم٥م همٚمثال جتٔمؾ يمٙمخ٣مؿمرة روٞمؼ وٞم٘مٜم٥م حم٥ٌٌم

 ؾ ايمٗمٚمر يٌتًؿ وايمٌحر يٕمّم٤م وايمٛمجقم سمرومص وه٘مذاٞمجٔم

خ0اٌؼنٌاْخ-8

ن ي٘مقن جمرد إُي٣مء أو فم٣مىمس يمثقب أويٖمّمؾ  فمـ ايمٖم٘مرة ايمرئٝمًٝم٥م وجي٤م أن ي٘مقن َمٔمػماً 

فمعم أن ي٘مقن هذا ايمٔمٛمقان ومقي ايمتٔمٌغم  وٓ زمٟمس أن ي٘مقن َمٗمتٌس َمـ ؽمٝم٣مق اخل٣مؿمرة اخل٣مؿمرة

وهل ٓ سمتج٣موز ، ٌغم فمام يدور دم ذهـ ىم٣مسمٌٜم٣مهم٣مخل٣مؿمرة سمٔم وفمٚمٝمؼ اظمٔمٛمك وَم٠مشمر دم ايمٛمٖمقس

، وهل سمِمٛمػ ضمديث٣م فم٣مرو٣ًم وسمتًؿ زمدوم٥م َمٙمحقـم٣مت ىم٣مسمٌٜم٣م، همٜمل أومؾ َمـ اظمٗم٣مل، ضمدود فمٚمقد

وإـمٜم٣مر َمٜم٣مراسمف ايم٘مت٣مزمٝم٥م خلدَم٥م هم٘مرة واضمدة سمدور ضمقهل٣م ، وومدرسمف فمعم اإلجي٣مز، وهفم٥م زمدهٝمتف

 -اخل٣مؿمرة

، وَمقوقفم٣مهت٣م زمًٝمْم٥م نمغم ؾم٣مئ٘م٥م- وممتٔم٥مزمٟمهن٣م سم٘مت٤م زمْمريٗم٥م َمُمقوم٥م ، وسمتٚمٝمز اخل٣مؿمرة

 -وحتٚمؾ اٞمْم٣ٌمع ىم٣مسمٌٜم٣م وسمٔمػم فمـ ؾمخِمٝمتف

 :ويٚم٘مـ رصد ايمٖمروق زمكم اظمٗم٣مل واخل٣مؿمرة زمام يٟميت

خاخلبؿشحخادلمبي

يمٝمس هل٣م فمٛمقان، ودم ضم٣ميمـ٥م وصمـقده ٓ خيتـ٣مر  ت٣مريمف فمٛمقان حمدد خم

 زمٔمٛم٣مي٥م-

أصمزاؤه َمرسمٌف، وأهم٘مـ٣مره َمتًٙمًـٙم٥م زمٗمِمـد 

 اخلروج زمٛمتٝمج٥م 

قم فمـعم وصـػ َمقاومـػ َمتٛمقفمـ٥م زمٗمِمـد يٗم

 ايمتٟمشمغم-

 ىمٙمٚم٥م 422و 122سمؼماوح زمكم  ىمٙمٚم٥م522,1522سمؼماوح زمكم 

ُيقي أهم٘م٣مرًا َمٖمٝمدة رسم٦ٌم َمٛمذ وومـ٦م يمـٝمس 

 زم٣ميمٗمِمغم 

 سمٗمقم فمعم هم٘مرة فم٣مرو٥م ويمٝمدة ايمٙمحٓم٥م-

يًتٚمد ومقسمف َمـ أمهٝم٥م اظمقوقع، أو هم٣مئدسمـف 

 يمٙمٚمجتٚمع

سمًتٚمد ومقهت٣م َمـ فمقاؿمػ ايم٘م٣مسمـ٤م وومدرسمـف 

 يمتِمقرفمعم ا
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خ0منبرطخِٓخاخلٌاؿشخادلؼبطشح

خ0#اٌجشش$خبؿشحخثؼنٌاْخ

 !ايمٌمم

 "شمؿ يتقومقن يمٝمٔمقدوا أؿمٖم٣مًٓ شم٣مٞمٝم٥ًم ، ي٣ًمرفمقن يمٝم٘مػموا، يٚمّٙمقن َمـ ايمْمٖمقيم٥م

 "شمؿ يٌمهمقن اظم٣مل يمٝمًتٔمٝمدوا ايمِمح٥م ، يّمّٝمٔمقن صحتٜمؿ يمٝمجٚمٔمقا اظم٣مل "

قن احل٣مرض، يٖم٘مرون زم٣مظمًتٗمٌؾ زمٗمٙمؼ " ًَ  " وٓ اظمًتٗمٌؾهمال ئمٝمُمقن احل٣مرض، ويٛم

 "يٚمقسمقن ىمام يمق أهنؿ مل ئمٝمُمقا أزمدًا و، ئمٝمُمقن ىمام يمق أهنؿ يمـ يٚمقسمقا أزمداً  "

 دروس احلٝم٣مة ايمتل فمعم ايمٌمم أن يتٔمّٙمٚمقه٣م

ىمؾ َم٣م يًتْمٝمٔمقن همٔمٙمف هق صَمٔمؾ أٞمٖمًٜمؿ ، يمٝمتٔمّٙمٚمقا أهنؿ ٓ يًتْمٝمٔمقن صَمٔمؾ أضمدٍ ٍ ُيٌٜمؿ "

 حمٌقزمكم

 "ٔطمريـ يمٝمتٔمٙمٚمقا أٓ يٗم٣مرٞمقا أٞمٖمًٜمؿ َمع ا "

 "يمٝمتٔمٙمٚمقا ايمت٣ًمَمح وجيّرزمقا ايمٕمٖمران  "

ٌٌّقن صمروضم٣ًم فمٚمٝمٗم٥ًم ظمـ ُيٌقن دم زمّمع دوم٣مئؼ همٗمط "  ،يمٝمتٔمٙمٚمقا أهنؿ ومد يً

 "ؿمقيٙم٥م  يم٘مـ ومد ُيت٣مصمقن ظمداواهتؿ ؽمٛمقاٍت 

 "زمؾ َمـ ُيت٣مج إومؾ ، َمـ يٚمٙمؽ إىمثر يمٝمتٔمٙمٚمقا أن اإلٞم٣ًمن إنمٛمك يمٝمس "

هنؿ صمدًا ويم٘مٛمٜمؿ مل يتٔمٙمٚمقا ىمٝمػ يٓمٜمروا أو ئمػموا فمـ ُيٌق ٣مً يمٝمتٔمٙمٚمقا أن هٛم٣مك أؾمخ٣مص "

 "ؾمٔمقرهؿ 

 "َيَرَي٣مٞمِف زمُم٘مٍؾ خمتٙمػ و ٞمٖمًف يمٝمتٔمٙمٚمقا أن ؾمخِمكم يٚم٘مـ أن يٛمٓمرا إلم ايمًمء "

 "يم٘مـ فمٙمٝمٜمؿ أن ي٣ًمحمقا أٞمٖمًٜمؿ ، أيّم٣م يمٝمتٔمٙمٚمقا أٞمف ٓ ي٘مٖمل أن ي٣ًمَمح أضمدهؿ أطمر "
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 دساعبدخيفخاخلبؿشح

 ضهنبخيفخاٌؼٌاطُخادلٌعٌػخِْغبءخشيبةخرششعخؽ

 لشاءحخيفخأجبذّخخخبؿشح

 ؽغنيخػٍِخاذلنذاًُ

 #ٌألدّجخخِْغبءخشيبة$ٔض#خ$خ#وًخلٍيب$

 زمٔمد ؿمقل همجر اهنض َمذفمقرة َمـ ٞمقَمل ىمؾ َم٣م هيز إرض واومع يب أؾمٔمره

 أضمًف وٓ أيٗمٛمف

 ىمٛم٦م أصقم أن هيرول ىم٣مزمقد فمٛمل أو أن جيٙمدين زم٘مؾ ومًقة ويٚميض

 فمقمه٘مذا يِمٌح إَمر هٝمٛم٣م 

 وحلٓم٥م ايمدٞمق َمٛمٜم٣م متتْمل ئ٥ميِمٌح ايم٘مقن ىمح٥ٌم ىمرز محراء َمتأليمو

 صمٛم٣مضمل ؿم٣مئر وهترب زمٔمٝمدا إلم إهمؼ

 ضمتك يٚمتٙمئ ايم٘مقن ضمزٞم٣م وجيػ زمٔمد فمٜمد ضمػمي

 صم٣مدين هقأىمؿ ضمػما ىمت٦ٌم همال أصمدت وٓ 

 أَم٣مم ايمٓمـ--- ٓ ىمت٦ٌم وٓ زمرأت ٞمٖمز أَم٣مم ايمُمؽ

 ٓم٥م فمٚمر ايمِمٚم٦مهدرين ىمؾ ايم٘مقن وَم٣م أهدرت ؽمقى زمقضمل أَم٣مم حل

 ىمٛم٦م ٓ ؾمٝمئ٣م طم٣ميمِم٣م أو ضم٣ميم٥م سمٛمتٚمل إلم ضم٣ميم٥م واضمدة ىمٛم٦م ىمؾ احل٣مٓت

 وآضمتامٓت

 ٕصٌح ضمج٣مرة َمٛمًٝم٥م ؾمجرة فمعم زم٣مب زمٝم٦م همٙمًْمٝمٛمل فمتٝمؼ

 يمقضم٥م زم٣مزمٙمٝم٥م فمعم صمدار َمتآىمؾ دم ايمٔمراق

 وروم٥م ىمت٣مب زمكم ايمرىم٣مم دم و٣مضمٝم٥م زمغموت
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 وصمع ي٣مؽمٚمٝمٛمل فمعم ؽمقر زمٝم٦م دَمُمٗملو

 عم ىمؾ اجلٌٜم٣متيٗم٣موم زمِمٚم٦م رهٝم٤م فم

 أصٌح٦م وؾم٣مضم٣م طمٖمٝم٣م ٓ أىمثر

 ـمؾ ؾمجرة--- صخرة

 دم زمالدي ايمٔمرزمٝم٥م

 زمٔمد ؿمقل همجر ؿمقيؾ سمٔم٦ٌم وهذا ايمممود ايمٗم٣مزمع زمداطمقم

 هذا ايمػمود ايم٣ًمىمـ أوٙمٔمل وهذا آزدضم٣مم اخل٣مٞمؼ احل٣مصؾ دم ىمؾ

 طمالي٣م هم٘مري يّمٝمٔمٛمل وُيٝمٙمٛمل إلم همقى

 ٓم٥م راضم٥م٦ًٌم ومدَم٣مي حلٝمأهرول ضمتك سموىمٙمام هنّم٦م َمـ يٗمٓمتل 

 همممفم٦م أَم٣مم َمدين ضمزٞم٣م يمٝمزرع دم ايمٗمٙم٤م َمزوم٣م ؾمت٣مسم٣م يٚمحق فمـ ايمرأس

 شمٗمؾ ايمدَمقع ايمتل أهن٘متف همغممتك فمعم ايمقؽم٣مدة يِم٣مرع أوصم٣مفم٣م ٓ سمٔمِمػ

 إٓ ٞم٣مدرا

 ورزمام ىمثغما

 َم٣م فمدت اذىمر ضمٗم٣م َم٣مذا جيري وىمٝمػ أصٌح٦م فمعم هذا احل٣مل ضمتك سمقضمدت

 يٛمزهم٣من دَمٔم٣م َم٣مءا وصمٔم٣مَمع ايمٙمٝمؾ ايم٣ٌمرد همال يٛمٖمِمالن صمًدي وايمٙمٝمؾ 

 ساخ وإفمِم٣مرا وي٘م٣مدان يٚمزوم٣من صمدران صمًدي وصمدران ايمٌٝمقت ويٙمٚمٙمامن

 وي٘مٖم٘مٖم٣من ضمزن ايمٔمٝمقن وايمٗمٙمقب

 أَم٣م أٞم٣م همٝمٚمتد ضمزين ويٚمتد يب يمٝمٖمرش فمعم فمت٥ٌم ومٙمٌل ؽم٘مٛم٣مه وخيٙمد

 همٝمف ذىمراه

 َمٛمذ ذاك ايمٖمجر ايمْمقيؾ احل٣ميمؽ ايمٓم٣ممل وأٞم٣م ارىمض أهرول ىمٚمجٛمقٞم٥م زمكم

 وايم٘مره زمكم احل٣مء وايم٘م٣مف وَم٣م فمٙمٚم٦م أٞمٛمل َمتٜمٚم٥م زمقازم٣مت احل٤م

 أٞمٛمل داطمؾ هذا ايمٌماع ايمٌممي
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 ىمٝمػ وَمتك وأيـ ٓ ادري

 ٓ ادري أيـ وم٣مدسمٛمل طمْمقايت أضمزاين متردي وأهم٘م٣مر أطمرى زمٔمٝمدة فمٛمل

 سمٛمتِم٤م ىم٣ميمرَمح دم ضمٙمٗمل سمٙمٜمق همقق َمقائد ايمُمٝمْم٣من وَمقائد ايمٔمٜمر

 ايمُمٖم٣مهمٝم٥موايمْمٜم٣مرة ايمتل ٓ ختٙمق َمـ ايم٣ًٌمؿم٥م واإليامن و

 أيـ وم٣مدسمٛمل هذه اجلٜمٛمٚمٝم٥م ٓ ادري

 ٓ ادري

 أؽمٙمٚم٦م ٞمٖمز يمػماءيت يمٗمٛم٣مفمتل ايمتل ٓ اؾمؽ همٝمٜم٣م َم٣مدام اهلل َمقصمقدا

 صٚم٦م ؽم٘م٦م وازمتٙمٝم٦م زمٔمدم إفمالهن٣م صمٜمرا همٗم٣مدسمٛمل ايم٘مقازمٝمس إلم اظمٗمِمٙم٥م

 إلم ؽم٣مضم٥م إفمداَمل

 ايمٖمرق َم٣م دام اظمٝم٦م اظمٔمدوم هق أٞم٣م دم ضمٙمٚمل ودم٣م هٛم٣م َم---- هٛم٣مك

 ل ٓ اٞمُمد َمـ ىمٙمٝمٜمام اخلالصواومٔم

 ٓ اؿمٙم٤م إٓ أن سمتٖمٗمد أوراومل إي٣مم فمٙمٜم٣م سمث٦ٌم زمراءيت وسمٔمٙمـ رزمام

 زمٔمد ؿمقل نمٝم٣مب ضمّمقري دم ؽم٣مضمتٜم٣م

 زمٔمد ؿمقل همجر

 أزيح فمٛمل فم٤مء إٞمقشم٥م ارَمٝمٜم٣م طم٣مرصم٣م فمٛمل

 واىمت٤م َم٣م يٚم٘مـ أن يُمٔمؾ شمقرة

 دم هذا ايمٔم٣ممل اهل٣مدئ ضمد ايمرفم٤م

 دم هذا ايمٔم٣ممل ايم٣ًمىمـ ضمد ايمٗمتؾ

 دم هذا ايمٔم٣ممل ايمٖمٗمغم َمـ ىمؾ رء

 سمٛم٣م زمٖمرح ئمتٚمر ٞمٖمقؽمٛم٣م ويمق يمدوم٣مئؼاَمـ ىمؾ وصمف ي٘مٙمؾ ص٣ٌمضم٣مسمٛم٣م وَم٣ًمء

 زمٔمد ؿمقل همجر ؿمقيؾ ارمتل فمعم هيري أسمٖمٗمد ومٌؾ ٞمقَمل صالة--- وزمٔمد

 فمٝمٛمٝمؽ واصقم هبٚمس زمرهمؼ َمـ أصمٙمؽ وأنمٖمق
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خاٌذساعخخاٌنمذّخ

وافمدة سمٖمل زمحٗمقق طمريْمتٜم٣م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ضمٝمٛمام سمتحقل ايم٘مت٣مزم٥م فمعم اظم٣ًمضم٥م ايمٔمرزمٝم٥م إلم أٞمثك 

 ايمقؿمٛمل إلم ؾمجرة زم٣مؽمٗم٥م ايمثامر سمٛممم ـمٙمٜم٣م فمعم اظم٣ًمضم٣مت اظمقؤدةو يتحقل ايمقصمع اإلٞم٣ًمين

يتحقل  ضمٝمٛمام يًٝمؾ ضمػم ايمٗمٙمؿ َمًتٚمدًا َمداده َمـ ضمٙمٝم٤م إٞمقشم٥مو، ايمٗمٙمقب اظمٖم٠مودةو

 -ايمقؿمـ إلم أم رؤوم سمقزع َم٣ًمضم٥م فمقاؿمٖمٜم٣م فمعم ىمؾ زمٝم٦م همٟمده احلزن

 يتٚمثؾ ايمقصمع ايمٔمريب فمعم ؽمٛم٣من ومٙمؿ ايم٘م٣مسم٥ٌم (ىمؾ ومٙمٌل)ٞمص أؿمرسمف ايم٘م٣مسم٥ٌم حت٦م فمٛمقان دم و

ىمٟمن اظمقت ايمٔمريب ايمذي يٛمقء زم٘مٙم٘مٙمف فمعم ىمثغم و ىمٟمٞمف َمٙمحٚم٥م إٞم٣ًمٞمٝم٥م سمٌح٧م فمـ َمرهمٟم سمرؽمق زمفو

َمـ ايمٔمقاصؿ ايمٔمرزمٝم٥م زمدا وضمُم٣مً ىم٣مها مل سمًتْمع ايم٘م٣مسم٥ٌم أن سمِمد أٞمٝم٣مزمف إٓ إذا ومدَم٦م ومٙمٌٜم٣م ىمٙمف 

 -ايمقفمد اإلٞم٣ًمينو ٖمقيم٥م ايمٔمرزمٝم٥ميمٙمْموحٝم٥م 

أفمقاٞمف أن يقزفمف أؾمت٣مسم٣مً َمتٛم٣مشمرة فمعم و هذا هق ضم٣مل ايمتُمٓمل ايمٔمريب ايمذي ُي٣مول آؽمتٔمامر

 ايم٘م٣مسم٥ٌم َمٝم٣ًمء ؾمٜم٣مب ومٙم٤م فمريب يًتقؿمـ فم٣مصٚم٥م هل ومٙم٤م ايمٔمروزم٥مو َم٣ًمضم٥م ايمٗمٙمقب ايمٔمرزمٝم٥م

قضم٥م إٞم٣ًمٞمٝم٥م سمٌذل سمتقضمد إرض َمع إٞمثك يمتُم٘مؾ يمو وزم٣ميمت٣مرم يتّم٣مهمر ايمٗمٙم٣ٌمن، (دَمُمؼ)

ٕن  (ىمؾ ومٙمٌل)وهذا َم٣م أرادت ٕن سمقضمل زمف ىم٣مسم٥ٌم ايمٛمص دم طم٣مؿمرهت٣م  (ايم٘مؾ)دَمٜم٣م يمتداهمع فمـ 

هذا َم٣م يٗمدَمف ايمقؿمـ إم ٕزمٛم٣مء ايمٔمروزم٥م ىمؾ أزمٛم٣مء و حمدودي٥مايمالو ىمٙمٚم٥م ىمؾ سمٔمٛمل ايمُمٚمقل

 ايمٔمروزم٥م

إَم٥م َمـ طمالل ذاهت٣م  ايم٘م٣مسم٥ٌم سمٌدو دم ٞمِمٜم٣م اظمٛمح٣مز إلم درر ايمٛمثر ايمقافمدة سمُم٘مؾ يمٛم٣م يمقضم٥مو

 ىمٛم٦م ىمؾ احل٣مٓت -همٜمل سمٗمقل )ىمٛم٦م ٓ ؾمٝمئ٣م طم٣ميمِم٣م أو ضم٣ميم٥م سمٛمتٚمل إلم ضم٣ميم٥م واضمدة

 (آضمتامٓتو

 يٚم٘مٛمٛم٣م أن ٞمٗمقل ايمٔمرب مل ي٘مقٞمقا ؾمٝمئ٣م ضمتك صم٣مء اإلؽمالمو رء ٓ ضمٗمٝمٗم٥م هم٣مَٕم٥م ىم٣مٞم٦مو

هذا َم٣م و ٔم٣مءؽمٛم٣مهن٣م يمٌٛم٣مء َمًتٗمٌؾ وافمد يمإلٞم٣ًمٞمٝم٥م مجو ضمقهلؿ إلم أَم٥م ٞم٣موج٥م سمدهمع زمٖم٘مره٣مو

هذا َم٣م فمػمت فمٛمف ايم٘م٣مسم٥ٌم و سمقومػ َمٛمذ مخًٚمئ٥م فم٣مم يمتتُمٓمك ايمٔمروزم٥م إلم دول ىمح٤م ايمًٚمًؿ

 فق ايمذي ايمتٗمؿ هذه ايمدول يمٗمٚم٥م يمٗمٚمضمٝمٛمام أظمح٦م إلم هذا ايمتٚمز

 ٕصٌح ضمج٣مرة َمٛمًٝم٥م ؾمجرة فمعم زم٣مب زمٝم٦م همٙمًْمٝمٛمل فمتٝمؼ)
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 يمقضم٥م زم٣مزمٙمٝم٥م فمعم صمدار َمتآىمؾ دم ايمٔمراق

 دم و٣مضمٝم٥م زمغموت وروم٥م ىمت٣مب زمكم ايمرىم٣مم

 وصمع ي٣مؽمٚمٝمٛمل فمعم ؽمقر زمٝم٦م دَمُمٗملو

 يٗم٣موم زمِمٚم٦م رهٝم٤م فمعم ىمؾ اجلٌٜم٣مت

 أصٌح٦م وؾم٣مضم٣م طمٖمٝم٣م ٓ أىمثر

 ـمؾ ؾمجرة--- صخرة

 (دم زمالدي ايمٔمرزمٝم٥م

إذن ايم٘م٣مسم٥ٌم حت٣مول أن سمٕمْمل هذا ايمتٚمزق ايمٔمريب زمتحقهل٣م إلم وؾم٣مح طمٖمل ىمام هل َمديٛمتٜم٣م 

هذا ئمٛمل أن و قزع ايمْمٝم٤م فمعم فمقاصؿ ايمٔمروزم٥مدَمُمؼ سمتحقل إلم ي٣مؽمٚمٝمٛم٥م َمقصمقفم٥م سمريد أن سم

روضمٜم٣م َم٣م يزال ئمٝمش أَم٣مل و فم٣مصٚم٥م ايم٘م٣مسم٥ٌم أو ايمؼماب ايمذي فمجٛم٦م َمٛمف ايم٘م٣مسم٥ٌم هم٘مره٣م

صحٝمح أن ايم٘م٣مسم٥ٌم ومد ذفم٦م ضمزهن٣م أَم٣مم َمدهن٣م  --أَم٣مهل٣م َمًتممهم٣ًم رؤي٣م ايمٛمٌم اظمٗمٌٙم٥مو ايمٔمروزم٥م

ايمٔمراق يمقضم٥م زم٣مزمٙمٝم٥م َمٔمٙمٗم٥م فمعم و ايمٔمرزمٝم٥م زمحٝم٧م زمدت همٙمًْمكم أَم٣مَمٜم٣م ضمج٣مرة ٞم٣مزمّم٥م زم٣محلٝم٣مة

صمدار زمدأ يتٟمىمؾ زمٝمٛمام أصٌح٦م زمغموت وروم٥م سمذوب زمكم رىم٣مم ايمِمٚم٦م زمحث٣ّم فمـ ضم٣ميم٥م 

إٞمف آزدضم٣مم اخل٣مٞمؼ ايمذي يّمٝمع ايم٘م٣مسم٥ٌم دم طمالي٣م هم٘مره٣م اظمًتٛمٖمرة هلذا ايمتٚمزق  ---صمديدة

 ايمٔمريب

 زمٔمد ؿمقل همجر ؿمقيؾ سمٔم٦ٌم وهذا ايمممود ايمٗم٣مزمع زمداطمقم)

 ٣مىمـ أوٙمٔمل وهذا آزدضم٣مم اخل٣مٞمؼ احل٣مصؾ دم ىمؾهذا ايمػمود ايمً

 طمالي٣م هم٘مري يّمٝمٔمٛمل وُيٝمٙمٛمل إلم همقى

 وىمٙمام هنّم٦م َمـ يٗمٓمتل أهرول ضمتك سمٝم٦ًٌم ومدَم٣مي حلٓم٥م راضم٥م

 همممفم٦م أَم٣مم َمدين ضمزٞم٣م يمٝمزرع دم ايمٗمٙم٤م َمزوم٣م ؾمت٣مسم٣م يٚمحق فمـ ايمرأس

 شمٗمؾ ايمدَمقع ايمتل أهن٘متف همغممتك فمعم ايمقؽم٣مدة يِم٣مرع أوصم٣مفم٣م ٓ سمٔمِمػ

 ٓ ٞم٣مدراإ
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 (ورزمام ىمثغما

يٌدو ايمتٛم٣مص ايمٖمٛمل زمكم هذيـ ( واظمٗم٣ميم٥مو اخل٣مؿمرة)إذن ٞمحـ أَم٣مم ٞمص سمتٗم٣مؿمع دم طمالي٣مه

يٌدو و اخل٣مؿمرة سمت٣ًمَمٗم٣من َمٔم٣ًم دم هذا ايمٛمصو هم٣مظمٗم٣ميم٥م، اجلٛمًكم فمٛمد ايم٘م٣مسم٥ٌم يٟمطمذ َم٣ًمرًا صمديداً 

يًغم وٚمـ و رةأن سمٟمشمغم ايم٘مت٣مزم٥م ايمِمحٖمٝم٥م زمدأ يٖمرز َم٣ًمضم٥م صمديدة يمٛمص ُيٚمؾ طمٝم٣مل اخل٣مؿم

إن ىم٣مٞم٦م و َم٣ًمر اظمٗم٣ميم٥م يمٝمُم٘مؾ يمٛم٣م صمٛم٣ًمً صمديدًا أهمرزسمف ايمٔمالوم٣مت ايم٘مت٣مزمٝم٥م دم ايمٛمص إديب

اظمٖمردة ايمتل سمٔمتٚمده٣م ايم٘م٣مسم٥ٌم دم ٞمِمٜم٣م ٓ سمٔمدو أن سم٘مقن ىمرة َمـ احل٤م سمٗمذهمٜم٣م دم َم٣ًمضم٣مت 

ثغم َمـ يم٘مٛمٜم٣م دم ىمو ايمٛمِمقص إدزمٝم٥م هم٣مظمٖمردة يمدهي٣م صمًد وروح أضمٝم٣مٞم٣ًم وروح أضمٝم٣مٞم٣ًم أطمرى

هم٣مخل٣مؿمرة ٓ سم٠ميت أىمٙمٜم٣م إٓ ضمٝمٛمام سمُمحـ ، إضمٝم٣من صمًد ُيت٣مج إلم أن سمٛمٖمخ همٝمف روح احلرىم٥م

يم٘مٛمٜم٣م دم و َمٖمرداهت٣م زمٚمٔم٣مين فمٚمٝمٗم٥م أو يمٛمٗمؾ أن سم٘مقن هذه اظمٖمردة َم٘متٛمزة زمتٔم٣مزمغم ذات ؿم٣مزمع صمديد

ومٔمٝم٥م ايمقوم٦م ٞمٖمًف حتٚمؾ روح اظمٗم٣ميم٥م اظمّمٚمقن ايمقافمد ايمذي جئمؾ َمـ ايمٛمص يمقضم٥م سمُم٘مٝمٙمٝم٥م وا

 -ايمتٚمزقو حتٚمؾ َمٔمٜم٣م مهقم اإلٞم٣ًمن ايمٔم٣مدي ايمذي ئمٝمش ضم٣ميم٥م ايمّمٝم٣مع

ُيت٣مج أن خيرج َمـ ومٚمٗمٚمف يمٝمقوح يمٛم٣م زمِمقرسمف  (ىمؾ ومٙمٌل)وزمٔمد هم٣ميمٛمص ايمذي زمكم أيديٛم٣م 

ايمقافمدة أزمٔم٣مد ايمذات ايمتل ٞم٣مءت زم٘مٙم٘مٙمٜم٣م فمعم واومع إَم٥م هم٣ميم٘م٣مسم٥ٌم َم٣مزايم٦م سمِمقم يمٝمزول هذا 

زمُم٘مؾ أفمٚمؼ أن ايمٔمروزم٥م وفمد جي٤م أن و هت٣م إلم أن سمٔمٙمـهل حتت٣مج َمع صالو ايمتُمٓمل ايمٔمريب

 -يتحٗمؼ فمعم َم٣ًمضم٥م ىمؾ ايمٔمقاصؿ ايمٔمرزمٝم٥م

 زمٔمد ؿمقل همجر ؿمقيؾ--- وزمٔمد)

 ارمتل فمعم هيري

 أسمٖمٗمد ومٌؾ ٞمقَمل صالة فمٝمٛمٝمؽ

 واصقم هبٚمس

 زمرهمؼ

 (َمـ أصمٙمؽ وأنمٖمق

ول أن سمِمٛمع إهن٣م حت٣م --هترول زمف زمكم ايمٔمقاصؿو أي ضمزن هذا ايمذي سمممفمف ايم٘م٣مسم٥ٌم دم اظمدن

إذا ىم٣مٞم٦م اظمٖمردات جتػ أَم٣مم احلزن و زمٚمٖمرداهت٣م َمـ ضمزهن٣م َمدادًا يم٘مقهن٣م ايمذي يٚمتٙمئ زم٣محل٤م
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سمٌٗمل فمعم ايمٌقح اظمٜمدور أيمٗمف هم١من ايمٛمص يٌٗمك يٛمتٚمل يمدهي٣م ٓضمتامٓت و ايمذي سمٖمرده ايم٘م٣مسم٥ٌم

ايمٙمٝمؾ و َمتٔمددة ضمتك أهن٣م َم٣م فم٣مدت سمذىمر ىمٝمػ حتقيم٦م إلم هذه احل٣مل إذ أن صقرة اجلًد

إؿم٣مره٣م ايمقصمع اظمرؽمقم زمٌماطمٜم٣م مت٣مَم٣ًم هل و َمزجيٜم٣م اظم٣مءو سم٠مؿمرمه٣م يمقضم٥م سمُم٘مٝمٙمٝم٥م أيمقاٞمف ايمدَمع

َمٙمتِمٗم٥م زمجًده٣م ىمام سمً٘مـ ايمٔمٝمقن مجر متٙمئ ايمٗمٙمقب أيّم٣ًم إهن٣م حت٣مول أن سمٖمؼمش ايمٗمٙم٤م 

 اظمح٥ٌمو يمٝمِمٌح َمً٘مٛمٛم٣مً ً يمٙمذىمرى

 أَم٣م أٞم٣م همٝمٚمتد ضمزين)

 ويٚمتد يب

 يمٝمٖمرش فمعم فمت٥ٌم ومٙمٌل ؽم٘مٛم٣مه

 (همٝمف ذىمراه وخيٙمد
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خاٌجبةخاٌضبٌش
خاٌفظًخاٌشاثغ

 ادلمبٌخخاٌؼشثْخخادلؼبطشح

ٛم٣مؽم٥ٌم َمع أهم٘م٣مر أهؾ ايمٔمٜمد اظمٔم٣مسة فمـ ؽم٣مزمٗم٣مهت٣م إٓ زم٣ميمْمروح اظم ايمٔمرزمٝم٥م مل ختتٙمػ اظمٗم٣مٓت

 وؽمٛميب أَمثٙم٥م َمتٛمقفم٥م فمـ اظمٗم٣مٓت اظمٔم٣مسة، اظمٔم٣مس

 صالصخخِمبالدخلظريح

 حمٚمد ايمرؿمٝم٣منزمٗمٙمؿ 

 #األًيخادلمبي$خ

 :وٓ ايمْمٌٗم٥م آصمتامفمٝم٥م ايمتل ٞمٛمتٚمل إيمٝمٜم٣م، وٓ أصقيمٛم٣م، ٞمحـ ٓ ٞمخت٣مر َمالحمٛم٣م

 -"فمقم ايممميػ"وهٛم٣مك َمـ يٟميت زمٚمالَمح ، "سمقم ىمروز"هٛم٣مك َمـ خيٙمٗمف اهلل زمقؽم٣مَم٥م 

وهٛم٣مك َمـ ، هٛم٣مك َمـ يقيمد دم فم٣مئٙم٥م َمرَمقوم٥م ويرث ىمؾ شمرائٜم٣م وجمده٣م وصٝمتٜم٣م آصمتامفمل

 -د وٓ متتٙمؽ أي اَمتٝم٣مزاتيٛمتٚمل يمٔم٣مئٙم٥م صٕمغمة ٓ ئمرهمٜم٣م أضم

 !وٓ ذٞم٤م هل٠مٓء-- ٓ جمد هل٠مٓء

 -اظمجد همٝمام ؽمٛمٟمطمذه زمٟميديٛم٣م ٓضمٗم٣مً -- ٓ جمد دم إؾمٝم٣مء ايمتل وصمدٞم٣مه٣م زمج٣مٞم٤م هير ؿمٖمقيمتٛم٣م

 -زمؾ اجلامل همٝمام ٞمٗمقيمف وٞمامرؽمف دم ضمٝم٣مسمٛم٣م-- واجلامل يمٝمس دم اظمالَمح ايمتل ٓ طمٝم٣مر يمؽ ورم همٝمٜم٣م

ىمؾ هذه : ين وفمرومل وؿم٣مئٖمتل وومٝمٚم٥م ايمٔم٣مئٙم٥م ايمتل أٞمتٚمل إيمٝمٜم٣مٓ حت٣مؽمٌٛمل ضم٤ًم صمٛمز ويمق

ضم٣مؽمٌٛمل -- ُويمدت ووصمدهت٣م حت٣مسين وسُمُمّ٘مؾ هقيتل-- إؾمٝم٣مء ٓ فمالوم٥م رم زم٣مطمتٝم٣مره٣م

 -زمٟمطمالومل وزمام أٞمجزه َمـ أفمامل وزمتٔم٣مَماليت َمٔمؽ

 --ٓ جمد يمؽ زم٣مٕؾمٝم٣مء ايمتل متتٙم٘مٜم٣م

 -وٓ ذٞم٤م هلؿ زم٣مٕؾمٝم٣مء ايمتل ٓ يٚمتٙم٘مقهن٣م
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ويتٔم٣مَمؾ َمع ايمٌمم ىمٌمم ٓ ُيٖمّرق زمكم أيمقاهنؿ وَمٔمتٗمداهتؿ ، ظمـ ُي٣مهمظ فمعم ضمريتف اظمجد

 -وأفمراومٜمؿ

 -اظمجد دم ؿم٣ٌمفمٛم٣م وأطمالومٛم٣م وىمٙمامسمٛم٣م

 --اظمجد ٓ ي٘مقن همٗمط دم ومراءة ىمت٣مب ؽمّْمره أصمدادك

 -اظمجد احلٗمٝمٗمل أن سم٘مت٤م ؽمْمرًا دم ىمت٣مب ؽمٝمٗمرأه أضمٖم٣مدك

 #اٌضبِٔادلمبيخ$

 :دم زمالدي ي٣م يمٕمرازم٥م زمٔمض ايمقفم٣مظ

وفمٛمدَم٣م ، دم ايمداطمؾ ي٘م٣مدون يُمٔمٙمقن ضمرزم٣مً ؿم٣مئٖمٝم٥م َمع زمٔمض ايمْمقائػ اإلؽمالَمٝم٥م

 !يتج٣موزون احلدود يدفمقن يمٙمت٣ًمَمح َمع أسم٣ٌمع إدي٣من إطمرى

آطمتالط ايمٔم٣مزمر » ودم ايمدول اظمج٣مورة يٌت٘مرون ، َمـ آطمتالط» يت٘مٜمرزمقن » دم ايمداطمؾ 

 !يمٙمٗم٣مرات-- »

 يٗمٔمدوهن٣م فمعم اَمرأة حمج٥ٌم اطمت٣مرت أن سمٕمْمل رأؽمٜم٣م وسم٘مُمػ دم ايمداطمؾ يٗمٝمٚمقن ايمدٞمٝم٣م وٓ

ٚمٗم٣ميٝمس زمرنمؿ أٞمف زوصم٥م دم زمالد أصمٛمٌٝم٥م ودم اخل٣مرج هيٙمٙمقن وي٘مػمون حلج٣مب -- وصمٜمٜم٣م

 !----وايمتل ىم٣مدوا أن يتٜمٚمقه٣م ٔمرزمٝم٥مضمج٣مب اظمرأة ايم

وهمت٣موى طم٣مص٥م ٓؽمتٜمالك -- ىمٟمن هٛم٣ميمؽ همت٣موى فم٣مَم٥م يمٌٗمٝم٥م اظمًٙمٚمكم واظمجتٚمٔم٣مت إطمرى

 !ظمحقم همٗمطا

وئمقد يمٙمقٞمف ايمقاضمد إذا فم٣مد ، ىمٟمن اخلْم٣مب يتٙمّقن إذا ازمتٔمد فمـ ؽمٙمْم٥م آسم٣ٌمع واظمريديـ

 !إيمٝمٜمؿ

، ضمتك وإن ىم٣من فمعم طمْمٟم» ؾمٝمخٜمؿ » ايمِمقاب هق َم٣م يٗمقيمف : وي٣م هل٠مٓء آسم٣ٌمع واظمريديـ

 ضمتك وإن ىم٣مٞمقا فمعم ,أو ضمتك ايمذيـ يٗمٖمقن فمعم احلٝم٣مد  ,واخلْمٟم هق َم٣م يٗمقيمف طمِمقَمف 

ىمٟمٞمؽ طم٣ميمٖم٦م : همٗمط ٕٞمؽ ٓ سمتٖمؼ َمٔمف-- ويمدهيؿ آؽمتٔمداد يمرَمٝمؽ زمٟمزمُمع ايمتٜمؿ، صقاب

 !ايمديـ ومل خت٣ميمػ وافمٓم٣مً 

 --َمُمٕمقيم٥م زم٣مظمرأة ٔمرزمٝم٥مٞمِمػ ايمٖمت٣موى ايم
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 -يمق اٞمُمٕمٙم٦م ومٙمٝماًل زم٣مظم٣مل ايمٔم٣مم وايمٖم٣ًمد واحلٗمقق وايمٔمدايم٥م ٕصٌح٦م ضمٝم٣مسمٛم٣م أمجؾ

 #اٌضبٌشادلمبيخ$

 !اؽمٚمل وٓ سمُمٌٜمٛملحتٚمؾ : »ايمٗمٛم٣مة » نمري٥ٌم هذه 

 --؟هؾ هل فمرزمٝم٥م ايمٙم٣ًمن وايمروح وايم٘م٣مَمغما: أضم٣مول أن أفمرف

 !وأىمتُمػ أهن٣م َُمِم٣مزم٥م زم٣ميمتُمقيش واحلَقْل اظم٠مديم٨م

 -» ردة همٔمؾ» ـأسم٦م ىم-- ءريد أن يتٗمدم يمِمٛم٣مفم٥م ري» همٔمؾ » ـمل سمٟمِت ىم

ختت٣مر و-- وسمٔمجٛمف زم٣ميمْمريٗم٥م ايمتل سمرنمٌٜم٣م» اظمقوقع » وسمٗمٙم٤م -- سمّدفمل أهن٣م ومٛم٣مة َمقوقفمٝم٥م

همال سمدري هؾ اخلٙمؾ دم فمٝمٛمؽ أم دم ، َمرسمٌ٘م٥م أَم٣مَمؽ» ايمِمقرة » زاوي٥م َمـ اظمُمٜمد جتٔمؾ 

 ؟ايم٘م٣مَمغما

وٓ ، وٓ سمُمٌٜمٛم٣م-- سمًتٖمز ايمٕم٣ميمٌٝم٥م َمٛم٣م ,دم ايمٕم٣ميم٤م  ,همٜمل - -؟ٓ أدري َمـ متثؾ زم٣ميمّمٌط

 -سمُمٌف َمقاومٖمٛم٣م

-- أصمٛمدهت٣م وأفمٙمؿ أن ىمؾ َم٠مؽم٥ًم هل٣م، أفمٙمؿ أٞمف ٓ سمقصمد َم٠مؽم٥ًم إفمالَمٝم٥م حم٣ميدة مت٣مَم٣مً 

 :ويم٘مٛمٛمل أريد أن أفمرف زم٣ميمّمٌط، وطمْمقؿمٜم٣م، وؽمٗمٖمٜم٣م

 ؟َمٔمٛم٣م أم فمٙمٝمٛم٣م-- هذه ايمٗمٛم٣مة -

 :زمده٣مء فمقمّ  ؽمؼمد

 !؟شأٞمتؿ َمـ» ,



048 



049 

 

خاٌجبةخاٌضبٌش
خظاخلبِخاٌفظً

 فٓخاٌغريحخادلؼبطشح

خ0ِمذِخخؽٌيخفٓخاٌغريخ-أًالخ

ٛمف فمعم ايمرنمؿ زمف ؽمٛمكم ؿمقيٙم٥م شمؿ اٞمٖمِمؾ فم تجزاً ٞمُمٟم َمـ ايمًغم أضمّم٣من ايمت٣مريخ وزمٗمل حم

َمـ أٞمف مل يًتْمٝمع ايمتخٙمص َمـ سم٣مريخ زم٣مظمٔمٛمك اظمجرد ذيمؽ أن ايمت٣مريخ ؽمٙمًٙم٥م َمـ ايمقاومع 

وإضمداث وايمؼماىمؿ ايمزَمٛمل اظمتِمؾ زمُم٘مؾ وشمٝمؼ زمحٝم٣مة إؾمخ٣مص واجلامفم٣مت وَمـ 

ايمِمٔم٤م أن يتخٙمص ىم٣مسم٤م ايمًغمة َمٜمام ىم٣مٞم٦م زمًٝمْم٥م أو فمٓمٝمٚم٥م َمـ ايمتٔم٣مَمؾ َمع ايمقاومع 

ؿم٣مر ايمزَمٛمل ودور احلٝم٣مة إن ايمًغمة زمٚمٖمٜمقَمٜم٣م ايمذايت أو إديب اإل وإضمداث أو ايمتحرر َمـ

وايمت٣مرخيل هل طمٙمْم٥م وَمزي٨م َمـ ايمت٣مريخ وايمُمخِمٝم٥م وإضمداث آصمتامفمٝم٥م وايم٘مقٞمٝم٥م 

وايمت٣مرخيٝم٥م وايمٛمٖمًٝم٥م يٖميض فمٙمٝمٜم٣م ايم٘م٣مسم٤م ىمثغما َمـ احلٗم٣مئؼ وايمٔمٓمٚم٥م واظمقوقفمٝم٥م 

ر ايمٗمِميص وايمٌٛم٣مء ايمدراَمل وإذا ىم٣مٞم٦م وايمٔمٗمالٞمٝم٥م َمع اظمٜم٣مرة ايمٖمٛمٝم٥م وطمٖم٥م ايمروح واإلؿم٣م

ؽمتٕمٛم٣مء فمٛمف ىمٙمٝم٣م فمٝم٣ٌم ٕهن٣م ٓ سمًتْمٝمع آ سايمًغمة ومد ٞمُمٟمت دم أضمّم٣من ايمت٣مريخ همٜمذا يمٝم

طمرى وإذا ىم٣من ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ؾمخِمٝم٥م سم٣مرخيٝم٥م وىمذيمؽ ىم٣مٞم٦م ايمُمخِمٝم٣مت إ

ح٥م َم٠ميمػ ايمًغمة ايمتل ىمت٤م فمٛمٜم٣م إدزم٣مء وإذا ىم٣من ايمتٛم٣مول ايمت٣مرخيل ؽمالضم٣م َمٜمام َمـ اؽمٙم

همٙمٝمس َمٔمٛمك ذيمؽ أن يًتٕمٛمل فمـ طمٝم٣ميمف فمٛمد ايمٖمٜمؿ وايمتٗمدير وإٞمام ىم٣من ايمتٛم٣مول إديب 

ؽمالضم٣م اطمر همٙمٝمس َمٔمٛمك ذيمؽ أن يًتٕمٛمل َمؼمصمؿ احلٝم٣مة وايمًغمة فمـ فمٗمٙمف أو فمـ احلٗم٣مئؼ 

 -فمٛمد ايمتٗمٝمٝمؿ وايمتٗمدير

يمٝم٦ًم زمحث٣م دم  ن واضمد َم٣م داَم٦مآسم٣مرخيٝم٥م وأدزمٝم٥م دم  "فمقم ؾمٙمش  "إن ىمؾ ؽمغمة ىمام يٗمقل 

ٞمف ٓ سمقصمد ؽمغمة أايمت٣مريخ أو إدب وَم٣م داَم٦م رؤي٥م احلٝم٣مة إٞم٣ًمن َم٣م طمْمغما أو ضمٗمغما أي 

 سم٣مرخيٝم٥م حمّم٥م
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خ0ٔشأحخفٓخاٌغريحخيفخاألدةخاٌؼشثِخ-صبْٔبً
ٞمُمٟم همـ ايمًغم دم أدزمٛم٣م اول َم٣م ٞمُمٟم طمالل ووع ؽمغمة حلٝم٣مة ايمرؽمقل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ 

د أَمكم إلم أن ايمتٟميمٝمػ دم إدب ايمٔمريب ايمٗمديؿ ىم٣من فمعم محأوايمِمح٣مزم٥م ايم٘مرام وومد أؾم٣مر 

 :ٞمقفمكم

 ,ؿمٌٗم٣مت ايمُمٔمراء  ,َمٔمجؿ إدزم٣مء  ,إنم٣مين  "، ٞمقع سمٟمؽمس فمعم سمراصمؿ ايمرضم٣مل , ت

 "ىمٝمٖمٝم٥م ايمدهر 

ايم٘م٣مَمؾ دم ايمٙمٕم٥م  , "ٞمقع سمٟمؽمس فمعم اظمخت٣مر َمـ اظمٛمٓمقم واظمٛمثقر وايمٌٝم٣من وايمتٌٝمكم , ث

 "ايمٔمٗمد ايمٖمريد  ,ايمٔمرزمٝم٥م 

 :د ىم٣مٞم٦م هذه ايمؼماصمؿ زمًٝمْم٥م مل سمًٙمؽ ؿمريؼ ايمٌح٧م ايمٔمٙمٚمل ضمٝم٧مووم

 وصػ إؽم٣مؿمغم إلم صم٣مٞم٤م احلٗم٣مئؼ ,9

 ذىمرت احلقادث فمعم فمقاوٜم٣م زمٕمغم حتٚمٝمص وحتٗمٝمؼ ,12

 هدت ايمقوم٣مئع دون سمٗمًٝمؿ اظمقوقع زمتٛمقع اظمؼمصمؿ يمف ,11

 ـمٙم٦م ايمًغمة ايمت٣مرخيٝم٥م ضمتك ايمٔمٌم احلدي٧م أومقى اٞمقاع ايمًغم ,12

 ذه ايمًغم جمٚمقفم٥م َمـ إطم٣ٌمر اظمٟمشمقرة واظمُم٣مهداتزمٗمٝم٦م ه ,13

 طمٙمؼ ايمًغم َمـ وضمدة ايمٌٛم٣مء واإلضم٣ًمس زمتْمقر ايمزَمـ ,14

 مل سمتٌع َمراضمؾ ايمٛمٚمق وايمتٕمغم دم ايمُمخِمٝم٥م اظمؼممج٥م ,15

 ـمٙم٦م دون ؾم٘مؾ سم٣مم وحمتقى واف ىم٣مَمؾ ,16

خ0ادلؼبطشحخأٌٔاعخاٌغريح

 فمٜم٣مزمكم ايمت٣مريخ وايمذات وإدب وأهؿ أٞمقا سمٛمقفم٦م ايمًغمة

ؽمجالً يمألضمداث وايمقوم٣مئع ووفم٣مء يِم٤م همٝمف  سمٔمد ايمًغمة ايمت٣مرخيٝم٥م 0اٌغريحخاٌزبسخيْخخ-أ

ايم٘م٣مسم٤م إفمامل اظمتٚمٝمزة ايمتل صدرت فمـ فمٓمامء ايمٛم٣مس وومد اٞمٗمًٚم٦م إلم ومًٚمكم ومًؿ 

يتحدث همٝمف ايم٘م٣مسم٤م فمـ ؾمخِمٝم٥م مل ئم٣مسه٣م وومًؿ يتحدث همٝمف ايم٘م٣مسم٤م فمـ ؾمخِمٝم٥م 

 -فم٣مسه٣م ويمٛمج٣مح هذا ايمٛمقع َمـ ايمًغم
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 ٓزمد َمـ سمقاهمر ايممموط ايمت٣ميمٝم٥م

 ايمقشم٣مئؼ واحلٗم٣مئؼ ايم٘م٣مهمٝم٥م , 1

 دراؽم٥م هذه ايمقشم٣مئؼ زمدوم٥م وذىم٣مء , 2

 سمتٌع ضمٝم٣مة زمْمؾ ايمًغمة َمـ طمالل ساع ايمٌْمؾ َمع واومٔمف , 3

 أن يػمز ايم٘م٣مسم٤م دم ايمًغمة ايمٛمٚمق ايمٛمٖمز وسمْمقر ؾمخِمٝم٥م ايمٌْمؾ , 4

 -ايمتجرد َمـ إهقاء , 5

 -فمٙمٝمف وؽمٙمؿ أفمٓمؿ ايمًغم دم ايمت٣مريخ اإلٞم٣ًمين إلم ايمٝمقم وسمٔمد ؽمغمة اظمِمْمٖمك صعم اهلل

خاٌزارْخ-ة وهل ؽمغمة سمٔمتٚمد فمعم سمِمقير ايمُمخص يمٛمٖمًف َمـ طمالل  0اٌغريح

آؽمتٔمراض ايمتِمقيري ورؽمؿ َمالَمح ايمُمخِمٝم٥م َمـ طمالل اؽمتٔمراض زمٔمض احلقادث 

 :ٝم٥م أهدافوسمِمقير اٞمٖمٔم٣مٓهت٣م واؽمتج٣مزم٣مهت٣م ايمُمٔمقري٥م وٚمـ إؿم٣مر فمٚمؾ أديب رائع ويمٙمًغم إدزم

 آفمؼماف ايمٌميح,1

 إزمراز ومدرة ايم٘م٣مسم٤م ايمٖمٛمٝم٥م,2

 زمخِم٣مئص ضمٝم٣مة إدزم٣مء سمزويد اظمتٙمٗمل,3

زمرزت ايمًغمة إدزمٝم٥م زمٔمٝمدة فمـ ايمٔمٚمؼ وايمتحٙمٝمؾ وهل٣م همقائد ىمثغمة دم  0اٌغريحخاألدثْخ-ط

 فم٣ممل إدب همٜمل

 ف وإطمٖم٣مومفسمزود ايمٗم٣مرئ زمٚمٔمٙمقَم٣مت فمـ إدي٤م وزمٝمئتف وفمالوم٣مسمف وآَم٣ميمف وآَٓمف وٞمج٣مضم,1

 سمرؽمؿ هذه ايمًغمة صقرة واوح٥م يمألدي٤م وأدزمف,2

 سمثغم دم ايمٗم٣مرئ ايمٙمذة دم َمٔمرهم٥م احلقادث ايمتل متر زم٣مٕدي٤م,3

 سم٧ٌم روح ايمٔمْمػ فمعم إدي٤م اظمتحدث فمـ ؽمغمسمف,4

 سمٛمّٚمل ايمثٗم٣مهم٥م إدزمٝم٥م فمٛمد ايمٗم٣مرئ,5

 م رئٝم٣ًموهل ؽمغمة سم٠مرخ حلٝم٣مة زفمٝمؿ ؽمٝم٣مد ؽمقاء أىم٣من َمٙم٘م٣م أ0خاٌغريحخاٌغْبعْخخ-دخ
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خ0ػٌاًِخجنبػخاٌغريحخاألدثْخ-صبِنبخ

 :وَمـ فمقاَمؾ ٞمج٣مح ايمًغمة إدزمٝم٥م

 سمٛم٣مول ؾمخِمٝم٣مت َمتٚمٝمزة هم٣مروم٥م ,أ

 أن يٗمػ ىم٣مسم٤م ايمًغمة دم ؽمغمسمف َمقومػ اظمٖمن اظم٘متُمػ,ب

 َمرافم٣مة ضمرىم٥م ايمتْمقر وايمٛمٚمق دم ايمٌٛم٣مء,ج

 رؽمؿ صقرة َمتدرصم٥م َم٘متٚمٙم٥م يمٙمُمخِمٝم٥م اظمدروؽم٥م,د
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خاٌجبةخاٌضبٌش
خبدطغاٌفظًخاٌ

 احملبػشحخاجلبِؼْخخادلؼبطشح

 احملبػشح

وضمٙمٗم٣مت ، وٞمجده دم اجل٣مَمٔم٣مت، ؾم٣مع دم فمٌمٞم٣م هذا ايمٖمـ ايمذي جيٚمع زمكم ايمُمٖم٣مهمٝم٥م وايم٘مت٣مزم٥م

 -ونمغمه٣م ---،واظمٛمتدي٣مت وايمٛمقادي إدزمٝم٥م، ايمدرس

 :ويٚم٘مـ سمٗمًٝمٚمٜم٣م إلم شمالشم٥م أٞمقاع

خ0اجلبِؼْخخاحملبػشاد0خأًال

، أو دراؽمٝم٥م حمددة يمْمالزمف دم ايمممئم٥م، زمممح َمقاد فمٙمٚمٝم٥موهل سمٙمؽ ايمتل يٗمقم همٝمٜم٣م اظمح٣مرض 

جم٣مل آزمت٘م٣مر -- وهذا ايمٛمقع َمـ اظمح٣مرضات"- ونمغمه٣م-- أو ايمزرافم٥م، أو ايمْم٤م، أو أداب

وإن ىم٣مٞم٦م زمٔمض اظمح٣مرضات ذات ومٝمٚم٥م فمٙمٚمٝم٥م إذا ىم٣من إؽمت٣مذ اظمح٣مرض َمـ ، همٝمٜم٣م حمدود

ؽمقاء ، فمعم آزمت٘م٣مر وسمٗمديؿ اجلديدهمٜمل أؾمٌف زم٣ميمٌحقث ايمتل سمٗمقم ، إفمالم دم ختِمِمف

ودم ، أو دم ايمقصقل إلم ٞمت٣مئ٨م نمغم َمًٌقوم٥م، زم٣ميم٘مُمػ فمـ َمٛم٣مه٨م صمديدة يمٙمٚمٔمرهم٥م دم َمٝمداهن٣م

 -"وهمًٗم٣م يمػماهكم وأؽمس وَمٛم٣مه٨م خمتٙمٖم٥م، سمٗمديؿ آراء ووصمٜم٣مت ٞمٓمر َمٕم٣ميرة ظم٣م ؽمٌٗمٜم٣م

ت٣مب زمٔمد وومد يٛمممه٣م إؽمت٣مذ زمٔمد ذيمؽ دم ىم، وسمٔمٗم٤م هذه اظمح٣مرضات َمٛم٣مومُم٣مت ايمْمالب

سمْمقر "وَمـ ٞمامذج ذيمؽ ىمت٣مب ايمدىمتقر أمحد هٝم٘مؾ ، أن يٖمٝمد َمـ اظمٛم٣مومُم٣مت ايمتل دارت ضمقهل٣م

همٗمد ىم٣مٞم٣م دم  "ايمُمٔمر ايمٔم٣ٌمد"وىمت٣مب ايمدىمتقر حمٚمد أيب إٞمقار ، "إدب احلدي٧م دم َمٌم

 -إصؾ حم٣مرضت أيمٗمٝم٦م فمعم ؿمالب

 اظمح٣مرضات اظمتخِمِم٥م

 ِمِم٥محم٣مرضات دم اظم٠ممترات واظمٜمرصم٣مٞم٣مت اظمتخ

خ0احملبػشادخادلزخظظخ0خصبًْٔب
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 :وهل ومًامن

 :حم٣مرضات دم اظم٠ممترات واظمٜمرصم٣مٞم٣مت اظمتخِمِم٥م ,أ

حم٣مرضات َم٘مت٥ٌم إؽمد ايمقؿمٛمٝم٥م  َمثؾ"وهل سمٙمؽ اظمح٣مرضات ايمتل سمٙمٗمك دم َم٠ممتر 

وهل ، "وحم٣مرضات َمٜمجران ايمٗم٣مهرة ايمدورم يمٙم٘مت٣مب ايمًٛمقي٥م، "اجلٛم٣مدري٥م"حم٣مرضات و

وسمْمٌع حم٣مرضاهتؿ ، وي٘مٙمٖمقن هب٣م ومٌؾ همؼمة ىم٣مهمٝم٥م، جم٣مل ختِمِمٜمؿأزمح٣مث ي٘متٌٜم٣م خمتِمقن دم 

 -ومٌؾ اظم٠ممتر زمقوم٦م ىم٣مٍف يمتقزع فمعم جمٚمقفم٥م َمـ اظمٛم٣مومُمكم اظمختِمكم دم جم٣مل ايمٌح٧م

ئمٗمٌف ، نمغم خمٍؾ زم٣مخلْمقط ايمرئٝمًٝم٥م همٝمٜم٣م، ودم يقم ايمٛمدوة يٙمٗمل اظمح٣مرض َمقصمًزا ظمح٣مرضسمف

 "يمٙمٚمح٣مرض"يمتٔمٙمٝمؼ همٝمام يًٚمع َمـ فمرض وٓ َم٣مٞمع َمـ َمُم٣مرىم٥م اجلٚمٜمقر زم٣م، اظمٛم٣مومُمقن

 -"يمٙمٚمختِمكم "وَمٛم٣مومُم٥م

َمع َم٣م ، زمٛممم ايمٌح٧م، وومد ئمٗم٤م ذيمؽ أن يٗمقم اظمرىمز ايمدافمل هلذه اظمح٣مرضة اظمتخِمِم٥م

 -1أشمغم ضمقيمف َمـ ٞمٗم٣مش

خ0اٌزضمْفخاٌؼبَخزلبػشادخ-ة

أو ، ىمجٚمٔمٝم٣مت إدزم٣مء: أو مجٔمٝم٥م همئقي٥م، وٞم٣مٍد أديب، وهل حم٣مرضات سمٙمٗمك دم َمٛمتدى فم٣مم

وهذه فمٛم٣مويـ فمدد َمـ اظمح٣مرضت ايمتل - ويٙمٗمٝمٜم٣م فمَٙمٌؿ دم جم٣ميمف، إيمخ-- أو ايمِمٝم٣مديم٥م، إؿم٣ٌمء

 -أيمٗمٝم٦م طمالل ايمٔم٣مم اجل٣مَمٔمل

دم  ٞمٌٝمؾ فمقم حمٚمد فمٌد ايمٔمزيز- حم٣مرضة أيمٗم٣مه٣م د، ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م وحتدي٣مت فمٌم اظمٔمٙمقَم٣مت ,

 -الَمٝم٥مقث وايمدراؽم٣مت اإلؽموم٣مفم٥م اظمح٣مرضات ايمت٣مزمٔم٥م ظمرىمز اظمٙمؽ همٝمِمؾ يمٙمٌح

ُيٝمك ؾمديد - حم٣مرضة أيمٗم٣مه٣م د، َمًتٗمٌؾ ايمتٛمٚمٝم٥م دم اظمجتٚمٔم٣مت ايمٔمٚمراٞمٝم٥م واظمدن اجلديدة ,2

 -دم اظمرىمز ايمثٗم٣مدم ايمت٣مزمع يمٙمًٖم٣مرة اظمٌمي٥م دم ايمري٣مض

حمٚمد زمـ فمٌد ايمرمحـ ايمرزمٝمع دم ٞم٣مدي - حم٣مرضة أيمٗم٣مه٣م د، آداب ايمُمٔمقب اإلؽمالَمٝم٥م ,3

 -زمػميدة، ايمٗمِمٝمؿ إديب

فمٌده ايمراصمحل دم - حم٣مرضة أيمٗم٣مه٣م د،  ايمدرس ايمٗمديؿ وفمٙمؿ ايمٙمٕم٥م احلدي٧مايمٔمرزمٝم٥م زمكم ,4

 زمػميدة، ٞم٣مدي ايمٗمِمٝمؿ إديب
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 ِشؽٍزبخاحملبػشح

خ0ِشؽٍخخاإلػذادخ-أ

 -ومجع اظمٔمٙمقَم٣مت ضمقل َمقوقع اظمح٣مرضة، آؿمالع ,1

، وذيمؽ زمتٗمًٝمؿ اظمقوقع إلم أهم٘م٣مر رئٝم٥ًم، ىمخْم٥م ايمٌح٧م، ووع طمْم٥م يمٙمٚمح٣مرضة ,2

 -٥موأهم٘م٣مر صمزئٝم

ٜم٣م سمٗمدياًم جيٚمع ٚمواضمتُم٣مده يمتٗمدي، ايمتٛمٌف يمٙمٖم٘مرة اجلديدة ايمتل يريد اظمح٣مرض أن يْمرضمٜم٣م ,3

 -زمكم اظمتٔم٥م واإلومٛم٣مع

خ0رمذُّخاحملبػشحخ-ة

، دم متٜمٝمد ُيدد همٝمف ايمٕمرض َمـ اظمح٣مرضة، فمعم اظمح٣مرض أن يٗمدم ظمقوقفمف سمٗمدياًم ذىمٝما٣م ,1

 -ٝمتٜم٣مويٌكم أمه، وئمرض همٝمف يمٙمخْمقط ايمرئٝم٥ًم دم إجي٣مز

أو اظمُم٘مالت أو ، يممك احلّمقر زمكم احلكم وأطمر فمـ ؿمريؼ إؽمئٙم٥م"فمٙمٝمف أن  ,2

 -"ايمٖمروض

وأن يٕمغم ٞمػمة صقسمف زمكم ضمكم وآطمر ضم٤ًم ، فمٙمٝمف أن سم٘مقن خم٣مرج ضمروهمف ؽمٙمٝمٚم٥م ,3

 -ويمٝمٌٔمد مجٜمقره فمـ اظمٙمؾ وايمرسم٣مزم٥م، اظمٔمٛمك

أن يممضمف ذضًم٣م َمقصمًزا  همٔمٙمٝمف، وإذا صم٣مء زمٚمِمْمٙمح صمديد، فمٙمٝمف أن سم٘مقن يمٕمتف َمٖمٜمقَم٥م ,4

 -ضمتك يًتْمٝمع احل٣مرضون أن يت٣مزمٔمقه

 -اهلدوء وفمدم آٞمٖمٔم٣مل فمٛمد ايمرد فمعم َمداطمالت اظمختِمكم أو اجلٚمٜمقر ,5

وأٓ هيقن َمـ ؾمٟمن ايمذيـ ، فمدم اظم٣ٌميمٕم٥م دم سمٗمدير صمٜمده دم اظمح٣مرضة أو ايمثٛم٣مء فمٙمٝمف ,6

 -ذي ُي٣مرض همٝمفأو يٛمتٗمد زمًخري٥م صمٜمقد ايم٣ًمزمٗمكم يمف دم اظمج٣مل ايم، يٛمتٗمدهؿ

 حنٌخؿشّمخخِضٍَخٌزؾًٍْخاٌنضخاألدث0ِخٌرطخحملبػشحمن

 :اهلدف َمـ دراؽم٥م ايمٛمص إديب ,1

ؾم٣مفمًرا أو ,هق ايمقومقف فمعم إزمدافم٣مت إدي٤م  "ايمٛمص إديب"إن اهلدف َمـ دراؽم٥م 

٣ًٌم وضمًـ ، سمٌدو دم دوم٥م ايمتٔمٌغم وروفم٥م ايمتِمقير، وَم٣م جتعم همٝمف َمـ مج٣ميمٝم٣مت، دم ٞمِمف ,ىم٣مسم
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، ىمام سمٌدو همٝمام حتقيف إيمٖم٣مظ وايمؼماىمٝم٤م وايمِمقر َمـ جت٣مرب ص٣مدوم٥م، ومج٣مل اظمقؽمٝمٗم٣م، ايمؼمىمٝم٤م

َمثٙمام اٞمٖمٔمؾ ، صمٔمٙم٦م ايمٗم٣مرئ يٛمٖمٔمؾ هب٣م ويتٟمشمر، وأهم٘م٣مر صمٙمٝمٙم٥م، وَمٔم٣مٍن ٞمٌٝمٙم٥م، وفمقاؿمػ صمٝم٣مؾم٥م

ًٓ وسمٟمشمًرا جئمالٞمف َمُمدوًدا إلم َم٣م دم ايمٛمص َمـ ؽمامت همٛمٝم٥م ، وسمٟمشمر ,َمـ ومٌؾ,هب٣م إدي٤م  اٞمٖمٔم٣م

 -وَمـ ومٝمؿ َمقوقفمٝم٥م سمًٚمق زم٣مإلٞم٣ًمن إلم َمراومل ايمتٗمدم وايم٘مامل، ٕدبسمرومك زم٣م
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خاٌجبةخاٌشاثغ
خاٌفظًخاالًي

 دةخاالؿفبيارببهخاٌىزبثخخأل

 سؤّبخػبِخخيفخأدةخاألؿفبيخ-0

واهتامَم٣م َمٔمٝمٛم٣مً أو ، إذا ىم٣من إدب هق إشمر ايمذي يثغم همٝمٛم٣م يمدى ومراءسمف أو ؽمامفمف َمتٔم٥م طم٣مص٥م

هم١مّن أدب  وإدطم٣مل ايمنور حلٝم٣مهت٣م يٕمغم َمـ َمقاومٖمٛم٣م واجت٣مه٣مسمٛم٣م دم احلٝم٣مة وُيرك فمقاؿمٖمٛم٣م وفمٗمقيمٛم٣م

 إؿمٖم٣مل هق إداة ايمٖمٛمٝم٥م يمتٛمُمئ٥م ايمْمٖمقيم٥م

، إنَّ أدب إؿمٖم٣مل هق جمٚمقفم٥م َمـ إصمٛم٣مس إدزمٝم٥م ايمتل سمٗمدم يمٙمْمٖمؾ وحت٣مول سمٕمٝمغم ؽمٙمقىمف

وسمٔم٣ميم٨م زمٟمؽمٙمقب  َمثؾ ايمُمٔمر وايمٗمِم٥م وايمٛمثر واخلْم٣مزم٥م واظمنح(وزمٛم٣مء هم٘مره وسمٕمذي٥م َمُم٣مفمره 

َمـ ضمٝم٧م أٞمف  وطمٝم٣مل واؽمع، وسمٟميت أمهٝم٥م أدب إؿمٖم٣مل- أديب مجٝمؾ يمتحٗمٝمؼ إهداف اظمرصمقة

همٚمرضمٙم٥م ايمْمٖمقيم٥م اظمتقؽمْم٥م )َمرضمٙم٥م اخلٝم٣مل احلر(  يمٕم٥م إؿمٖم٣مل ويزودهؿ زمٚمٖمردات صمديدة يثري

 ٛمد إؿمٖم٣مليْمقل َمدى آٞمت٣ٌمه فم ( ؽمٛمقات6,8َمـ ؽمـ)

وأصٌح يًتٚمتع  ؿمٖمؾ هذه اظمرضمٙم٥م ومد أمل زم٘مثغم َمـ اخلػمات اظمتٔمٙمٗم٥م زمٌٝمئتف اظمحدود

زم٣مخلقض دم فم٣ممل اخلٝم٣مل ايمذي سمٔمٝمش همٝمف )اجلٛمٝم٣مت ايمٔمجٝم٥ٌم واحلقري٣مت اجلٚمٝمٙم٥م وايمٔماميمٗم٥م 

 إيمخ-------- وإومزام(

 وهق يدرك زمٔمدَم٣م يت٣ًمءل ومٙمٝمالً أهن٣م طمٝم٣ميمٝم٥م مل حتدث دم فم٣ممل ايمقاومع

 ًتٚمتع ؿمٖمؾ هذه اظمرضمٙم٥م زم٣ميمٗمِمص ايمُمٔمٌٝم٥م ايمٗمِمغمةي

( 9,12)ايمتل متتد َم٣م زمكم ؽمـ  (َمرضمٙم٥م اظمٕم٣مَمرة وايمٌْمقيم٥م)زمٝمٛمام دم َمرضمٙم٥م ايمْمٖمقيم٥م اظمتٟمطمرة 

 ؽمٛمف سمٗمري٣ٌمً 

 يزداد َمدى آٞمت٣ٌمه وايمٗمدرة فمعم ايمؼمىمٝمز

 ويتحٗمؼ آؽمتٗمالل دم َمٜم٣مرة ايمٗمراءة وي٘متُمػ أن ايمٗمراءة فم٣ممل ممتع
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ٙم٥م ايمٗمِمص اخلٝم٣ميمٝم٥م واحل٘م٣مي٣مت اخلراهمٝم٥م إلم َمرضمٙم٥م ايمٗمِمص ايمتل هل ويٛمتٗمؾ َمـ َمرضم

 أومرب يمٙمقاومع

 (اظمٝمؾ يمٙمجٚمع وآدطم٣مر وايمتٚمٙمؽ وآومتٛم٣مء) َمـ اظمٝمقل ايمٗمقي٥م ايمتل سمٓمٜمر دم هذه ايمٖمؼمة

 -وهذا اظمٝمؾ ايمٗمقي ُيت٣مج إلم رفم٣مي٥م وسمقصمل وإؾم٣ٌمع

 ايمٗمِمص ايمتل سمٛمٚمل طمٝم٣ميمف

همٜمق َمـ أٞمقاع إدب  ,وإن مل ي٘مـ َم٘متقزم٣ًم  ,ايمْمٖمؾ يمٗمد فمرهم٦م ايمٌممي٥م َمٛمذ وصمقده٣م أدب 

 -وأؽم٣ميمٝم٤م فمٝمُمٜم٣م(، وآَم٣مهل٣م، وهقيتٜم٣م، )فمٗمٝمدهت٣م: ئمػم فمـ إَم٥م، اظمختٙمٖم٥م

ويٚمٝمؾ إلم إدب ايمذي يُمٌع همٝمف رنمٌتف ، وايمْمٖمؾ زمٖمْمرسمف َمٛمجذب إلم اظمقؽمٝمٗم٣م واإليٗم٣مع

 إدزمٝم٥م ومٝمٚمٜم٣م اجلٚمٝمٙم٥م ومج٣مهل٣م ىمام أن يمألؽم٣ميمٝم٤م، وإدب ايمٕمٛم٣مئل زمخ٣مص٥م، اظمٙمح٥م إلم ايمٖمـ زمٔم٣مَم٥م

 ايمقؽمٝمٙم٥م ايمتل سمّمٚمـ اٞمتُم٣مر أدب إؿمٖم٣مل فمعم ٞمْم٣مق واؽمع()ويٗمِمد زم٣ميمقؽمٝمط 

 إن ؿمٖمؾ ايمٝمقم سمتقهمر أَم٣مَمف وؽم٣مئط ىمثغمة وَمتٛمقفم٥م سمٗمدم يمف زمْمرق صمذازم٥م وَمًٙمٝم٥م َمٛمٜم٣م

 -ىم٘مت٤م إؿمٖم٣مل

 -وايمِمحػ 

 -واإلذافم٥م وايمتٙمٖمزيقن

 -واظمنح ايمٌممي وَمنح ايمٔمرائس

 -ٛمامئل اهل٣مدفٝمايمًوايمٖمٝمٙمؿ 

 -وإؽمْمقاٞم٣مت

 وايمرؽمقم,
 اٌمظخخأثشصخأٌٔاعخأدةخاألؿفبيخ-0

، وهل سمًتٔمكم زم٣ميم٘مٙمٚم٥م دم ايمتجًٝمد ايمٖمٛمل، سمٔمد ايمٗمِم٥م أزمرز ٞمقع َمـ أٞمقاع أدب إؿمٖم٣مل

ىمام سمتُم٘مؾ همٝمٜم٣م فمٛم٣مس سمزيد دم ومقة ايمتجًٝمد َمـ طمالل ، ضمٝم٧م سمتخذ ايم٘مٙمامت همٝمٜم٣م َمقاومع همٛمٝم٥م

وهل هٛم٣م ٓ سمٔمرض َمٔم٣مين وأهم٘م٣مر ، صمقاء واظمقاومػ واحلقادثوسم٘مقيـ إ، طمٙمؼ ايمُمخِمٝم٣مت
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إو٣مهم٥م إلم إشم٣مرهت٣م ايمٔمٚمٙمٝم٣مت ، زمؾ سمٗمقد إلم إشم٣مرة فمقاؿمػ واٞمٖمٔم٣مٓت يمدى ايمْمٖمؾ، همح٤ًم

 -ايمٔمٗمٙمٝم٥م اظمٔمرهمٝم٥م ىم٣مإلدراك وايمتخٝمؾ وايمتٖم٘مغم

ٕن فمٚمٙمٝم٥م إٞمت٣مصمف ، واحلدي٧م فمـ ومِمص إؿمٖم٣مل ٓزمد أن يٚمر فمػم إدب اظمقصمف إيمٝمٜمؿ

وزم٣ميمت٣مرم هم١من ايمٗمٛمقات ، دم َمراضمٙمٜم٣م اظمختٙمٖم٥م طمِمقصٝم٥م فمٛم٣مسه وجمٚمؾ أهداهمف أيّم٣مً  حتٚمؾ

هم٣ميم٘مٙمٚم٥م ، وايمقؽم٣مئط ايمتل يٚمر َمٛمٜم٣م هذا إدب إلم فم٣ممل ايمِمٕم٣مر سم٠مدي إلم سمٙمٗمٝمف واٞمتُم٣مره

مم٣م ي٣ًمفمده٣م فمعم ، اظم٘متقزم٥م هل إصؾ دم شمٗم٣مهم٥م ايمْمٖمؾ زم٣مفمت٣ٌمره٣م اظم٣مدة إويمٝم٥م يمتٙمؽ ايمقؽم٣مئط

هذا زم٣ميمرنمؿ َمـ اظمٔمقوم٣مت وايمِمٔمقزم٣مت ايمتل سمٔمقق ، ٜم٣م زم٣ميمُم٘مؾ اظمالئؿ واظمْمٙمقبأداء رؽم٣ميمت

وايمتل َمٛمٜم٣م َم٣م يتٔمٙمؼ زم٣مظمٌدع ٞمٖمًف أو زم٣مإلزمداع أو زم٣ميمتٗمٛمٝم٣مت أو اإلَم٘م٣مٞم٣مت ، َمًغمة هذا إدب

وايمتل حتقل أضمٝم٣مٞم٣ًم دون إٞمت٣مج ومِمص يمألؿمٖم٣مل َمقؽمقم زم٣مجلقدة َمع وصمقد اجت٣مه  ,اظمت٣مضم٥م 

أو اؽمتًٜم٣مل ىمت٣مزمتٜم٣م ايمتل سمِمؾ أضمٝم٣مٞم٣مً إلم ضمد ، هبذه ايمٛمقفمٝم٥م َمـ ايم٘مت٣مزم٥م يمٙمٌٔمض إلم اظمت٣مصمرة

 -وإمه٣مل ومٝمٚمتٜم٣م ايمؼمزمقي٥م، آؽمتخٖم٣مف

وٓزمد َمـ َمت٣مزمٔم٥م دومٝمٗم٥م ظمراضمؾ فمٚمٙمٝم٥م اإلٞمت٣مج ايمٗمِميص وسمقصٝمٖمٜم٣م زم٣مفمت٣ٌمره٣م اظمدطمؾ إلم 

 سمْمقير هذا اإلزمداع يمدى ايم٘م٣ٌمر وايمِمٕم٣مر َمٔم٣م َمـ طمالل
 ٥ماإلضم٣ًمس زمجاميمٝم٣مت ايمٙمٕم,1

 اظمًتقى اظمٔمردم يمٙمْمٖمؾ,2

 ؾم٘مؾ ايم٘مت٣مزم٥م,3

 ايمٖمئ٣مت اظمقصمٜم٥م إيمٝمٜم٣م وطمِمقصٝم٥م ىمؾ همئ٥م,4

وسمٔمرف هذه  ,ويرسمٌط أدب إؿمٖم٣مل زم٣مٕؽم٣مؿمغم واحل٘م٣مي٣مت وايمٙمٕم٥م واخلٝم٣مل وإضمالم 

زمحٝم٧م يٙمٔم٤م دورًا صمقهري٣ًم دم احلٝم٣مة ايمروضمٝم٥م ، ايمٔمالوم٥م ايمقشمٝمٗم٥م إَم٘م٣مٞمٝم٥م ايم٘مُمػ فمـ ؿمٌٝمٔمتف

 واظمٔمرهمٝم٥م يمٙمْمٖمؾ

، )ايزيس( و)أوزوريس(و، وصمد أدب ايمْمٖمؾ َمٛمذ ايمٗمديؿ ىمٗمِمص )ايمٌح٣مر ايمٕمريؼ(يمٗمد 

 -وهل ومِمص رائٔم٥م ىمٚمثٝمالهت٣م ايمتل فُمثر فمٙمٝمٜم٣م دم َمٗمػمة َمٙمقك ايمٖمرافمٛم٥م

وزمٔمد ـمٜمقر اإلؽمالم ضمٖمٙم٦م اظم٘مت٥ٌم ايمٔمرزمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م زمٚمئ٣مت ايم٘مت٤م )ايمٌخالء واحلٝمقان 

واإلٞمس ، )فمج٣مئ٤م اظمخٙمقوم٣مت وىمت٤م دم، و)نمرائ٤م اظمخٙمقوم٣مت يمٙمٗمزويٛمل(، يمٙمج٣مضمظ(
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و)أيمػ يمٝمٙم٥م ويمٝمٙم٥م( و)ضمل زمـ يٗمٓم٣من ، ٓزمـ اظمٗمٖمع(، )ىمٙمٝمٙم٥م ودَمٛم٥مو، وأطم٣ٌمر إذىمٝم٣مء(، واجلـ

غم ايمُمٔمٌٝم٥م ىم٣مهلاليمٝم٥م، ٓزمـ ؿمٖمٝمؾ( ًِّ  إيمخ(--- ٌؼيوفمقم ايمز، وإَمغمة ذات اهلٚم٥م، وايم

أهؿ رواد  ودم ايمٔمٌم احلدي٧م: همٗمد ؽم٣مير أدب إؿمٖم٣مل احلقادث اجل٣مري٥م ىمٌزوغ ٞمجؿ

َمٗمت٣ًٌم وَمؼممج٣م: ، 1928ىم٣مَمؾ ىمٝمالين( وٞممم ىمثغمًا َمـ أفماميمف َمٛمذ فم٣مم )ومِمص إؿمٖم٣مل 

و)حمٚمد همريد أزمق ضمديد دم أولم رواي٣مسمٛم٣م يمألؿمٖم٣مل ، و)ؽمٔمٝمد ايمٔمري٣م ن دم رضمالت ايمًٛمدزم٣مد(

 -فمٚمرون ؾم٣مه(: أوائؾ ايمًتٝمٛمٝم٣مت

احلري٥م وايمٔمٙمؿ  فمٌم ضمٗمقق اإلٞم٣ًمن دم، وص٣مر أدب إؿمٖم٣مل هق ازمـ ايمٔمٌم احلدي٧م

وٓؽمٝمام ، وزمٙمغ ذروة إزمدافمف دم َمْمٙمع ايمٗمرن ايمٔممميـ، وايمديٚمٗمراؿمٝم٥م واإلٞمت٣مج وايمِمح٥م وايمٔمٝمش

ضمٝم٧م ارهتـ أدب إؿمٖم٣مل زمتْمقر فمٙمؿ ٞمٖمس ايمْمٖمؾ ، َمع اىمتُم٣مف فمٙمؿ ٞمٖمس ايمْمٖمؾ، شمالشمٝمٛمٝم٣مسمف

َم٣م يزال فمعم ه٣مَمش إدب  وإذا ىم٣من ومص إؿمٖم٣مل وأدهبؿ ايمٔمريب -وفمٙمؿ اصمتامع ايمْمٖمؾ

ومل جتد ، هم١من آهتامم زمٟمدب إؿمٖم٣مل دم ايمقؿمـ ايمٔمريب ومد دطمؾ احلٝم٣مة ايمثٗم٣مهمٝم٥م ايمٔمريب، ايمؼمزمٝم٥مو

ايمٙمٕم٥م وايمٗمٝمؿ وَمُم٘مٙم٥م )ىمٚمُم٘مٙم٥م ، آصمتٜم٣مدات ايمٖمردي٥م ضمٙمقًٓ ٞم٣مصمٔم٥م يمٙمٚمُم٘مالت ايمرئٝمًٝم٥م

 :لايمتل ٞمٟمطمذه٣م ىمٚمث٣م اخلٝم٣مل(

 ىم٣مخلراهم٥م ,ايم٘مثغمة  إذ ٓزمد يمٙم٘م٣مسم٤م أن ي٘مقن ضمِمٝمٖم٣م دم سمقـمٝمػ اخلٝم٣مل اظمقروث زمٟمؾم٘م٣ميمف

 -وذيمؽ دم َمقاصمٜم٥م َمًتجدات ايمٔمٌم ،--واظمٛمثقر ايمٗمِميص ونمغمه٣م، اخل٣مرقو

يمٗمد أسمًع اخلٝم٣مل إديب وايمٖمٛمل زمٖمّمؾ ايمت٘مٛمقيمقصمٝم٣م واظمٔمٙمقَم٣مسمٝم٥م ضمتك أن اخلٝم٣مل ٞمٖمًف ومد 

وسمُمٜمد فمٗمقد ايمًتٝمٛمٝم٣مت وايمًٌٔمٝمٛمٝم٣مت فمعم أن ؽمامت أدب إؿمٖم٣مل دم ايمؼماث ايمٔمريب  ،اٞمتٜمؽ

 -٣مزايم٦م َمًتٚمرة ىم٣مظم٠مشمرات إصمٛمٌٝم٥م َمثؾ آومت٣ٌمس وايمتٔمري٤م أو اإلفمداد وايمٛمٗمؾاحلدي٧م َم

ووم٣مَم٦م صمٜمقد ري٣مدي٥م يمٙمرفم٣مي٥م اظمت٘م٣مَمٙم٥م َمـ طمالل سمٔم٣مون إجي٣ميب زمكم َم٘مت٣ٌمت إهة وَمراىمز 

َمثٙمام ، هم٣مٞمتممت َم٘مت٣ٌمت إؿمٖم٣مل، إيمخ-- وَمراىمز شمٗم٣مهم٥م ايمْمٖمؾ، سمقشمٝمؼ وزمحقث أدب إؿمٖم٣مل

وفمٛمل زم٣مجت٣مه٣مت ، وسمٟمهٝمؾ ايمٔم٣مَمٙمكم دم جم٣مٓسمف، ٣مزم٥م ايمْمٖمؾ وٞمممهدفمٚم٦م فمٚمٙمٝم٣مت ؿم٣ٌمفم٥م ىمت

ويمٗمد اىمتُمػ اظمٔمٛمٝمقن ايمٔمرب زمٟمدب - وزمتٛمٚمٝم٥م اظمٝمقل ايمٗمرائٝم٥م وسمْمقيره٣م، إؿمٖم٣مل ٞمحق اظم٘مت٥ٌم

هم٘م٣مٞم٦م اظم٣ٌمدرة َمـ َم٠ممترات ، إؿمٖم٣مل اظمخ٣مؿمر اجلدي٥م هلذا إدب دم ـمؾ نمٝم٣مب آهتامم ايمٔمريب

يمتل دأزم٦م فمعم زمح٧م أدب إؿمٖم٣مل َمٛمذ َمٛمتِمػ ايمًٌٔمٝمٛمٝم٣مت )اظم٠ممتر إدزم٣مء وايم٘مت٣مب ايمٔمرب ا
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أَم٣م َم٠ممترات وزراء ايمثٗم٣مهم٥م ايمٔمرب همٗمد طمِمص َم٠ممتر ايمٗم٣مهرة ، م(1975ايمٔم٣مذ زم٣مجلزائر

ومل يدرج أدب إؿمٖم٣مل زمٔمد فمعم َم٠ممترات وزراء ، م( ظمقوقع شمٗم٣مهم٥م ايمْمٖمؾ ايمٔمريب1991)

ي ايمْمٖمؾ ايمتِمدي ظمٓم٣مهر إمه٣مل إدب ايمٔمريب وُي٣مول اجل٣مدون دم ايمٌح٧م زمٟمد -ايمؼمزمٝم٥م ايمٔمرب

 :وسمتٌدى هذه اظمٓم٣مهر دم، وايمتخقم فمٛمف، يمألؿمٖم٣مل وهتٚمٝمُمف

 -ىمقن أدب إؿمٖم٣مل طم٣مرج اؽمؼماسمٝمجٝم٥م ايمٔمٚمؾ ايمثٗم٣مدم ايمٔمريب اظمُمؼمك,1

ىمقن أدب إؿمٖم٣مل طم٣مرج اؽمؼماسمٝمجٝم٥م ايمؼمزمٝم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ؽمقاء دم اظمٛم٣مه٨م أو دم اظمٛم٣مؾمط ,2

 -ايم٘مثغمة

 -ٞمٓمرة أدٞمك إلم أدب إؿمٖم٣مل ومٝم٣مؽم٣ًم إلم أٞمقاع اإلزمداع إطمرى أن هٛم٣مك,3

 اٞمتُم٣مر إَمٝم٥م ايمثٗم٣مهمٝم٥م ,4

وٓ يًتٕمٛمك فمـ اجلدات وإَمٜم٣مت دم ضم٘م٣مي٣مهتـ وأنم٣مٞمٝمٜمـ َمع َم٣م سمٗمقم زمف وؽم٣مئؾ آسمِم٣مل 

احلديث٥م ووؽم٣مئط ايمثٗم٣مهم٥م وأصمٜمزهت٣م ايم٘مثغمة َمـ حم٣مويم٥م أن سمٗمقم َمٗم٣مم اجلدات وإَمٜم٣مت دم 

وإن نِمٛمك إدب ايمؼمزمقي ايمُمٖم٣مهل ايمذي يتٙمٗم٣مه إؿمٖم٣مل زمٙمٜمٖم٥م وؾمقق ، وأنم٣مٞمٝمٜمـضم٘م٣مي٣مهتـ 

 -ويٛمٔمٚمقن زمثراء ايمقصمدان وؽمٚمق ايمٛمٖمس، ضمٝم٧م سم٘مػم َمٔمٜمؿ ومقة ايم٘مٙمامت، َمٜمؿ صمداً 

خلظضخاألؿفبيخأٌٔاعخ-3
 يٚم٘مـ سمٗمًٝمؿ أدب إؿمٖم٣مل دم ايمٔمٌم احل٣مرض

 ضم٤ًم اظمقوقع,1

 ضم٤ًم فمالومتٜم٣م زم٣ميمقاومع,2

 ٝم٣ملضم٤ًم فمالومتٜم٣م زم٣مخل,3

 ايمتٗمًٝمؿ إىمثر ؾمٝمقفم٣م هق ايمذي يٗمًٚمٜم٣م إلم

 ضم٘م٣مي٣مت,1

 وطمراهم٣مت ,2

 وومِمص ضمٝمقان ,3
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 وومِمص زمْمقيم٥م وَمٕم٣مَمرة,4

 وومِمص طمٝم٣مل فمٙمٚمل ,5

 ومِمص طمٝم٣مل سم٣مرخيل,6

 وومِمص هم٘م٣مه٥م ,7

 ؿٌاثغخلظضخاألؿفبيخ-4

همٗمد دطمؾ هذا ايمٌماع َمٝم٣مديـ ، (ايمدٞمٝمقي,ايمديٛمل)ايمْم٣مزمع ايمٔمٗمدي يمٗمِمص إؿمٖم٣مل,1

 ٥م دم ايمقوم٦م احل٣مرضاحلٝم٣مة ايمٖم٘مري

دم ، َمـ طمالل اؽمتٙمٜم٣مم ايمؼماث ايمُمٔمٌل واظمٟمشمقرات ايمُمٔمٌٝم٥م: ايمْم٣مزمع ايمُمٔمٌل يمٙمٗمص,2

 ،ايمٌح٧م دم اهلقي٥م ايمديٛمٝم٥م وايمذاسمٝم٥م وايمٗمقَمٝم٥م

ٕن آفمت٣ٌمرات ايمؼمزمقي٥م سمٔمد َمـ إؽمس اظم٘مٝمٛم٥م إلٞمت٣مج أدب ، ايمْم٣مزمع ايمؼمزمقي يمٙمٗمص,3

وٓؽمٝمام افمت٣ٌمرات )ايمٛمٚمق ، ٝم٥م ايم٘مثغمة واظمتٛمقفم٥مإؿمٖم٣مل أو إفم٣مدة إٞمت٣مصمف دم ايمقؽم٣مئط ايمثٗم٣مهم

 -وايمٙمٕم٥م واخلٙمد وايمٌٝمئ٥م واظمجتٚمع

 ايمْم٣مزمع ايمٗمقَمل ,4

فم٣مت ايمٖمٛمٝم٥م وإدزمٝم٥م سمٔمٌغمًا فمـ اهلقي٥م ايمديٛمٝم٥م وايمذات ايمٗمقَمٝم٥م اَمـ أىمثر اإلزمد هم٣ميمٗمِم٥م

 ايمٛمقادر وٓ ؽمٝمام، اهلقي٥م اخل٣مص٥م يمإلٞم٣ًمنو واحلٖم٣مظ فمعم إص٣ميم٥م، واؽمتٚمرار ايمتٗم٣ميمٝمد ايمثٗم٣مهمٝم٥م

 وايمْمرائػ وايمًغم ايمُمٔمٌٝم٥م

إذ يًتخدَمف آؽمتٔمامر يمٕمزوه ، وئمد أدب إؿمٖم٣مل أطمْمر جم٣مل يمٙمتٌٔمٝم٥م ايمثٗم٣مهمٝم٥م واإلفمالَمٝم٥م

ودم ؾمتك ايمٖمٛمقن ، ويتٙمٗمك ايمْمٖمؾ ايمٔمريب اظمٛمتقصم٣مت إدزمٝم٥م وايمٖمٛمٝم٥م ايمٕمزيرة، ايمثٗم٣مدم واإلفمالَمل

 -يمٙمٛمٚمط ايمثٗم٣مدم ايمت٣مزمعوايمؼموي٨م ، وايمقؽم٣مئط زمٗمِمد ايمتٟمشمغم فمعم سم٘مقيـ ايمٛم٣مؾمئ٥م

خ0رـٌّشخأدةخاألؿفبيخ-5
 :إؿمٖم٣مل اسم٣ٌمع اخلْمط ايمت٣ميمٝم٥م َمـ اظمٜمؿ يمتْمقير أدب

 دَم٨م أدب إؿمٖم٣مل دم ايمٔمٚمؾ ايمثٗم٣مدم ايمٔم٣مم,1
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دَم٨م أدب إؿمٖم٣مل دم اؽمؼماسمٝمجٝم٥م ايمؼمزمٝم٥م َمـ طمالل جتذير أزمٔم٣مده ايمؼمزمقي٥م دم ايمتٛمُمئ٥م ,2

 -ايمديٛمٝم٥م وايمٗمقَمٝم٥م

 -وفمػم وؽم٣مئْمف، دم أصمٛم٣مؽمف سمْمقير ايم٘مت٣مزم٥م يمألؿمٖم٣مل,3

 سمٖمٔمٝمؾ احلرىم٥م ايمٛمٗمدي٥م ٕدب إؿمٖم٣مل,4
خأمهْخخاٌىزبثخخٌألؿفبيخ-6

وايم٘م٣مسم٤م ايمٛم٣مصمح يمألؿمٖم٣مل ، ايم٘مت٣مزم٥م يمألؿمٖم٣مل هل أصٔم٤م همٛمقن ايم٘مت٣مزم٥م ضم٤ًم رأيل

ونم٣ميمٌٝم٥م ىمت٣مب إؿمٖم٣مل ئمقدون إلم ، يتٗمٚمص ؾمخِمٝم٥م ايمْمٖمؾ ضمتك يًتْمٝمع أن ئمػم فمٛمف

وي٘مقن ، ؿمٖمقيم٥م أزمٛم٣مئٜمؿ وزمٛم٣مهتؿ أو ؿمٖمقيم٥م أضمد أومرزم٣مئٜمؿ اظمٗمرزمكمأو إلم ، ؿمٖمقيمتٜمؿ هؿ أٞمٖمًٜمؿ

أو ، أو دم ايمٗمِمٝمدة ايمتل سم٘مت٤م يمألؿمٖم٣مل، ه٠مٓء إؿمٖم٣مل هؿ إزمْم٣مل اظمتخٝمٙمكم دم ومِم٥م إؿمٖم٣مل

 -اظمنضمٝم٥م ايمتل سم٘مت٤م يمألؿمٖم٣مل

وؿمرق ، وؽمٙمقىمٜمؿ، ويمٕمتٜمؿ، وفمعم ىم٣مسم٤م إؿمٖم٣مل أن ي٘مقن ذا شمٗم٣مهم٥م زمٛمٖمًٝم٥م إؿمٖم٣مل

وزمٝمئتٜمؿ ايمتل ئمٝمُمقن همٝمٜم٣م ضمتك يًتْمٝمع أن يٌدع أدزم٣م يٛم٣مؽم٤م إؿمٖم٣مل ، وسمٔمٙمٝمٚمٜمؿسمرزمٝمتٜمؿ 

وهٛم٣مك َمع ، ودون اشمٗم٣مل فمعم ايمْمٖمؾ اظمتٙمٗمل، ودون طمْم٣مزم٥م، وؿمٖمقيمتٜمؿ ايمػميئ٥م دون سمٛمٓمغم

وهؿ ئمتٗمدون أن ، إؽمػ َمـ ىمتٌقا يمألؿمٖم٣مل وٓ يتقهمر همٝمٜمؿ احلد إدٞمك َمـ هذه ايممموط

همٝم٘متٌقن يمألؿمٖم٣مل ٞمِمقص٣م ؽم٣مذصم٥م ٓ هل زم٣ميمٗمِم٥م وٓ ، دم ايمًٜمقيم٥م ايم٘مت٣مزم٥م يمألؿمٖم٣مل أَمر نم٣مي٥م

وهؿ طم٣مرصمقن هٛم٣م فمـ جم٣مل ايمتجري٤م دم - وٓ سمٛمدرج حت٦م أي صٛمػ أديب، ايمرواي٥م وٓ احل٘م٣مي٥م

وزم١مَم٘م٣من ايم٣ٌمضم٧م أو ايمدارس وضمتك ايمٗم٣مرئ احل٣مذق أن جيد فمٛمدٞم٣م ىمت٣مزم٣مت ، ايم٘مت٣مزم٥م آزمدافمٝم٥م

، يمٕمتٜم٣م اظمٙمٝمئ٥م زم٣مٕطمْم٣مء ايمٛمحقي٥م واإلَمالئٝم٥م واظمْمٌٔمٝم٥م أومؾ فمٝمقهب٣م، يمألؿمٖم٣مل زمٚمقاصٖم٣مت ؽمٝمئ٥م

وهذا ايمُم٘مؾ هق أيّم٣م يمٝمس ، ويٗمدَمقهن٣م يمألؿمٖم٣مل َمع أٞمف يمٝمس همٝمٜم٣م َم٣م يٗمدم يمألؿمٖم٣مل إٓ ايمُم٘مؾ

وهذا زم٣ميمتٟمىمٝمد ٓ يٛمٖمل وصمقد ومِمص وضم٘م٣مي٣مت - زم٣محلد إدٞمك يمٙمٚمقاصٖم٣مت ايمِمحٝمح٥م

فمعم ايمًٙمٌٝم٣مت هٛم٣م يٟميت َمـ زم٣مب وسمرىمٝمزٞم٣م ، ورواي٣مت وَمنضمٝم٣مت وومِم٣مئد صمٝمدة يمألؿمٖم٣مل

 -ؽمٔمٝمٛم٣م ايمدؤوب الم ايم٘مامل ايمذي يًتحٗمف أؿمٖم٣ميمٛم٣م

، وهٛم٣مك ٞمامذج رائٔم٥م يٚم٘مـ أن سمٗمدم يمألؿمٖم٣مل فمعم اظمًتقى ايمٔمريب ومِمص آدي٤م حمٚمقد ؾمٗمغم

 -ومِمص زىمري٣م سم٣مَمر وأؾمٔم٣مر ؽمٙمٝمامن ايمٔمٝمًكو وؽم٣مَمل ايم٘مٝمالين وازمراهٝمؿ صمقهر وطم٣ميمد مجٔم٥م
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 يفخأدةخاألؿفبيخةاٌشلّْخخًؽذاصخخاٌىزبخ-7

ٕن ايمْمٖمؾ ٞمٖمًف سمٕمغم وهٛم٣مك "، هٛم٣مك سمْمقر ىمٌغم دم ؿمرق ووؽم٣مئؾ ىمت٣مزم٥م أدب إؿمٖم٣مل

همٛمحـ أن ٞمت٘مٙمؿ فمـ أؿمٖم٣مل ايمدجيٝمت٣مل أو إؿمٖم٣مل ايمرومٚمٝمكم ايمذيـ ، اضمتٝم٣مصم٣مت أطمرى يمف

همٟمصٌح٦م هٛم٣مك أؾمٝم٣مء ىمثغمة ٓ سمٙمٌل اضمتٝم٣مصم٣مهتؿ وٓ - يتٔم٣مَمٙمقن َمع احل٣مؽمقب واإلٞمؼمٞم٦م

يم٘مـ دم اظمٗم٣مزمؾ ، وهٛم٣مك سمْمقرات إجي٣مزمٝم٥م دم أدب ايمْمٖمؾ- "ت ايمٔمٗمٙمٝم٥م واجلًامٞمٝم٥م يمدهيؿايمتْمقرا

إذا حتدشمٛم٣م فمـ زمراَم٨م إؿمٖم٣مل ايم٘مرسمقٞمٝم٥م ونمغمه٣م ىمٟمضمد إؾم٘م٣مل اظمقصمٜم٥م يمٙمْمٖمؾ هٛم٣مك أؾمٝم٣مء 

وص٣مر هٛم٣مك فمدد ىمٌغم َمـ ايم٘مت٣مب ايمذيـ ، ويمٗمد سمْمقر أدب ايمْمٖمؾ دم ايمًٛمقات إطمغمة ؽمٙمٌٝم٥م

وأصٌح هٛم٣مك ، ٥م دم أدب إؿمٖم٣مل فمعم فم٘مس ايم٣ًمزمؼ وـمٜمرت زمٔمض إؽمامءسمقصمٜمقا يمٙم٘مت٣مزم

وشمٚم٥م جت٣مرب ٞم٣مصمح٥م ظمجالت ، زمٔمض ايمًالؽمؾ ايمتل سمٛممم وسمقزع زمُم٘مؾ صمٝمد دم ايمقؿمـ ايمٔمريب

وهٛم٣مك ىّمت٣مب زاد ختِمِمٜمؿ دم أدب إؿمٖم٣مل - وايمٔمريب ايمِمٕمغم(,)جمٙم٥م َم٣مصمد  دم ايمقؿمـ ايمٔمريب

ر ايمًـ ايمذيـ يتقصمٜمقن إلم أضمٖم٣مدهؿ زمؾ أصٌح هٛم٣مك همٙمؿ ئمد أدب ايمْمٖمؾ َمٗمتٌمًا فمعم ىم٣ٌم

، هٛم٣مك آيمٝم٣مت دفمؿ ٕدب ايمْمٖمؾ- ٞمقع َمـ آضمؼماهمٝم٥م وهذا أدى إلم زي٣مدة فمدد إؿمٖم٣مل ايمٗمراء

ىمام أٞمف ، وهٛم٣مك زمٔمض ايم٘مت٣مب اؽمتْم٣مفمقا أن يٛممموا فمعم ضم٣ًمهبؿ ايمُمخيص، يم٘مٛمٜم٣م نمغم ىم٣مهمٝم٥م

صٌح٦م هٛم٣مك إومراص اظمدجم٥م اخل٣مص٥م همٚمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمتٗمٛمٝم٥م أ، هٛم٣مك سمٕمٝمغم دم أدب ايمْمٖمؾ

وٞمٚمْمٝم٥م ، همٜمل سمُمغم إلم سمٕمٝمغم إؽمٙمقب وايمتٖم٘مغم، وَمع هذا، وَمقاومع اإلٞمؼمٞم٦م، زم٣مٕؿمٖم٣مل

ىمؾ هذه ايمٔمقاَمؾ أشمرت ، ٞمتٝمج٥م يمْمريٗم٥م ايمؼمزمٝم٥م واظمٔمٙمقَم٣مت، سمٖم٘مغم ايمْمٖمؾ ختتٙمػ فمـ ايم٣ًمزمؼ

وص٣مر ، ٥م يمألؿمٖم٣مل وسمٗمدَم٦مويمٗمد متٝمزت ايم٘مت٣مزم- فمعم ٞمقفمٝم٥م ايم٘مت٣مزم٥م وإدب اظمقصمف يمٙمْمٖمؾ ٞمٖمًف

ىمذيمؽ ص٣مر ، ويًتٚمع يمٙمْمٖمؾ ويؼمىمف ئمػم فمام يريد، ايم٘م٣مسم٤م يٖمٜمؿ يمٕم٥م ايمْمٖمؾ ويتٔم٣ميش َمٔمف

وإن زمٗمل فمدد ايم٘مت٣مب اظمختِمكم زمٟمدب ايمْمٖمؾ ، ايمّ٘مت٣مب يتقصمٜمقن يمألؿمٖم٣مل وهمٗم٣م ٕفمامرهؿ

 حمدود صمداً 

خ0اٌـفًخًيفٌّخٌٍّغشػ-7
، ٣مئٝم٣مت زم٣مسم٦م هتٝمٚمـ فمعم َمدارك ايمْمٖمؾاظمنح ىمام هق َمٔمروف أزمق ايمٖمٛمقن ورنمؿ أن ايمٖمّم

وايمْمٖمؾ يرنم٤م زمٚمت٣مزمٔم٥م ايمٔمٚمؾ ، وهٛم٣مك مجٜمقر َمتٔمْمش يمٙمٚمنح، إٓ أٞمف ٓ يزال يت٣مزمع اظمنح

 ،وايمذي يتٛم٣مول دم ايمٕم٣ميم٤م ومّم٣مي٣م اظمجتٚمع، اظمنضمل
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 اٌمظخخاٌمظريحخًاالىزّبَخثبألؿفبي-8

آفمتامد فمعم ٞمٖمًٜم٣م دم  سمًٔمك ايمدول اظمتحية الم رؽمؿ طم٣مرؿم٥م صمديدة ٕصمٝم٣مهل٣م يمتتٚم٘مـ َمـ

واٞمام زمٙمٕم٥م ، َمقاصمٜم٥م ىمثغم َمـ صٔم٣مب احلٝم٣مة ايمتل ٓ يٚم٘مـ ايمتٔم٣مَمؾ َمٔمٜم٣م زمٙمٕم٥م ايمٗمقة وايمٔمٛمػ

همتًتخدم ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة يمٙمتٔمٌغم فمـ اضمداث وَمقاومػ واومٔمٝم٥م يمتٚم٘مـ اجلٝمؾ - ايمٔمٗمؾ واحل٘مٚم٥م

ؽ ايمٗمِمص دم طمذ هم٘مرة او آؿمالع فمعم َم٣م صمرى ؽم٣مزمٗم٣م وحم٣مويم٥م آؽمتٖم٣مدة َمـ سمٙمأاجلديد َمـ 

سم٘مقن احلٝم٣مة زمْمٌٝمٔمتٜم٣م - ٞم٣ًمن ٓفمتامده زمِمقرة ىم٣مَمٙم٥م دم احلٝم٣مةؿم٣مر ذايت داطمقم يمدى اإلإرؽمؿ 

ظم٣مم واخلػمة ايم٘م٣مهمٝم٥م ظمقاصمٜم٥م َم٣م ُيِمؾ َمتٛمقفم٥م وحتتقي فمعم ايم٘مثغم َمـ اظمقاومػ ايمتل يتْمٙم٤م اإل

ٖمؾ ن ٞمجٔمؾ َمـ ايمْمأٞم٣ًمن وافمٝم٣م زمح٘مؿ ايمزَمـ وايمتج٣مرب يم٘مـ يٚم٘مـ همٗمد ي٘مقن اإل، يقَمٝم٣م

ايمِمٕمغم َمدرىم٣م فمػم يمٕم٥م ايمٗمِم٥م واحل٘م٣مي٥م وآهمالم ايمتل سمروى زمْمريٗم٥م صمذازم٥م وممتٔم٥م هبدف سمٕمٝمغم 

ؽمٙمقا وَم٣ًمر ي٘مقن اهلدف َمٛمف ايمٛمج٣مح دم اؽمتٝمٔم٣مب أفمْم٣مء إو أ ؿم٣مر صمديدإو رؽمؿ أ ؽمٙمقك

يتحدث ايم٣ٌمضمثكم وايم٘مت٣مب فمـ جت٣مرب ايمٗمِم٥م ايمتل سمًتٔمٚمؾ ىمٔمالج وسمرزمٝم٥م - َمقرجمري٣مت إ

لم مت٘مكم اظمدرىم٣مت ايمذاسمٝم٥م فمػم وؽمٝمٙم٥م إؿمٖم٣مل وسمًٔمك فم٣مَم٥م طمِمقص٣م يمٙمٛم٣ًمء وإضمديث٥م وشمٗم٣مهم٥م 

 ايمتًٙمٝم٥م وآومٛم٣مع

 اٌٍغخخيفخأدةخاألؿفبي-9

ايمٙمٕم٥م دم أدب إؿمٖم٣مل ذات أمهٝم٥م ىمٌغمة ٕهن٣م وفم٣مء هم٘مر ايمْمٖمؾ ىمام أهن٣م وفم٣مء هم٘مر ايمرصمؾ 

، ٝم٥م يمٙمْمٖمؾ وإو٣مءهت٣موَمـ أهؿ َم٣م يٚمٝمز أدب إؿمٖم٣مل أٞمف يتٚمثؾ دم ىمُمػ صمقاٞم٤م َمٔمرهم، واظمرأة

وىمذيمؽ دم ايمتقصمٝمف واإلُي٣مء َمـ ، وسمٗمديؿ َم٣مدة َم٣م زمٚمًتقى أديب َمع ايمؼمىمٝمز فمعم ىمٝمٖمٝم٥م فمروٜم٣م

 -طمالل ايمٛمص زمٟمؽمٙمقب َمٝمن

 ،إٞمف ئمٚمد إلم إؾم٣ٌمع ضم٤م آؽمتْمالع يمدى ايمْمٖمؾ,1

 ،وإلم سمٛمٚمٝم٥م طمٝم٣ميمف ,2

 وإلم خم٣مؿمٌتف ضمقل ؿمٌٝمٔم٥م اإلٞم٣ًمن واإلٞم٣ًمٞمٝم٥م فم٣مَم٥م وإٞمج٣مزاهت٣م,3

  اؽمت٘مُم٣مف ايمٔمقامل اظمختٙمٖم٥م ضمقيمفإلم,4

 أن يقهمر اظمتٔم٥م وايمٖمٜمؿ وحم٣مويم٥م سمرك إشمر ٕهمٔم٣ميمف,5
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 همٚمـ واصم٣ٌمسمف، إن أدب ايمْمٖمؾ هق َمٖمت٣مح يمقيمقج فم٣ممل إدب فم٣مَم٥م

 ،أن خيٙمؼ ايمثٗم٥م يمدى إؿمٖم٣مل,1

 ،أو َمقازًي٣م يمف ,نمغم اظمريض فمٛمف أضمٝم٣مًٞم٣م  ,وأن خيٙمؼ زمديالً يمٙمقاومع  ,2

 ،ايمروضم٣مين يمٙمْمٖمؾأن يًٜمؿ دم ايمٌٛم٣مء ,3

 ،وىمذيمؽ أن يٕمرس ايمُمٔمقر زم٣مٓٞمتامء ,4

 -ويقشمؼ روازمط اظمح٥ٌم َمع َمـ ضمقيمف,5

 ،وأهؿ َمـ ذيمؽ أن ُيٖمز ايمْمٖمؾ فمعم اؽمتٗماليمٝمتف,6

 وأن يٗمدم إَم٣من ايمٔم٣مؿمٖمل,7

 ،أن يدفمقه إلم أن يتٕمٙم٤م فمعم اظمِم٣مفم٤م وٚمـ رؤي٥م ه٣مدهم٥م,8

 أٞمف ٓ زمد يمف َمـ سمّم٣مَمـ أو سمٔم٣مون َمع أطمريـ,9

 رة اؽمتٗماليمٝم٥م ايمْمٖمؾ دم اظمًتٗمٌؾرضو,12

أن يٌٛمل ,12---- أن يٗمقم هق زمٖمٔم٣ميمٝم٣مت سم٣ًمفمده فمعم أن يتؿ فمٚمٙمف ويٛمجزه زمٛمج٣مح,11

 -فؾمخِمٝمتف يمٌٛم٥م يمٌٛم

وومد - زم٣ميمتج٣مرب وسمثري فم٣مظمف، ويمٕم٥م ايم٘مت٣مزم٥م يمٙمْمٖمؾ سم٠مدي زم٣ميمْمٖمؾ إلم َمتٔم٥م ؾمٔمقري٥م ومج٣ميمٝم٥م

سم٘مقن َُمْرؽَمٙم٥م أطمالومٝم٥م َمٔمٝمٛم٥م وومد ، سم٘مقن دم ىمؾ ٞمص ؾمخِمٝم٥م أو أىمثر يتٔم٣مؿمػ َمٔمٜم٣م ايمْمٖمؾ

ويم٘مٛمٜم٣م يمـ ، أو سم٘مقن وؽمٝمٙم٥م َم٣م ٓىمت٣ًمب اظمٔمرهم٥م ويمزي٣مدة َم٘مٛمز َمٔمٙمقَم٣مسمف، يتحٚمس هل٣م ايمْمٖمؾ

 ,سم٘مقن طم٣ميمٝم٥م َمـ أي َمّمٚمقن 

إن ايمٙمٕم٥م اظمٛمتٗم٣مة هل ايمتل حتًـ ذوق ايمْمٖمؾ ايمٖمٛمل وسمْمقر ضمًف اجلامرم وحتٚمؾ اظمدايمٝمؾ 

 رون وفمٝمٜمؿ ايمذايت وايمٖم٘مريهمٜمؿ يثرون يمٕمتٜمؿ ويْمق، واظمّم٣مَمكم اظمٌتٕم٣مة

هم١من هذا يٛمْمٌؼ فمعم أدب ، وإذا ىم٣مٞم٦م ايمٙمٕم٥م هل اظمٗمٝم٣مس إول دم ايمٛمص إديب فم٣مَم٥م

 :إؿمٖم٣مل وذيمؽ َمـ طمالل

 ،اطمتٝم٣مر إيمٖم٣مظ ذات اإليٗم٣مع,1
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 ،وايمت٘مرار نمغم اظمٚمؾ ,2

 ،واؽمتخدام اظمحًٛم٣مت َمـ ؽمجع وصمٛم٣مس وؿم٣ٌمق وازدواج,3

 وزمٛم٣مء اجلٚمؾ ايمٗمِمغمة واظمٔمػمة ,4

 اؽمتخدام يمٙمٕم٥م ايمتِمقيري٥م,5

إن يمٕم٥م ضم٘م٣مي٣مت اجلـ وايمًحرة وإؽمْمقرة ختتٙمػ فمـ يمٕم٥م ايمٗمِم٥م فمعم يم٣ًمن ايمْمغم 

وفمـ ، وفمـ ومِم٥م َمـ وضمل ايمْمٌٝمٔم٥م، وفمـ ايمٗمِم٥م ايمت٣مرخيٝم٥م، وفمـ ايمٗمِم٥م ايمُمٔمٌٝم٥م، واحلٝمقان

 وىمؾ واضمدة، وفمـ ايمٗمِم٥م ايمٖم٘م٣مهٝم٥م، ايمٗمِم٥م ايمديٛمٝم٥م

 -َمـ ايمٖمٛمقن إدزمٝم٥م

ٝمدة فمـ هذا احلرص ايمُمديد ايمذي ٞمٔمٚمد إيمٝمف دم اطمتٝم٣مر ىمؾ يمٖمٓم٥م ويمٕم٥م ايمُمٔمر يمٝم٦ًم زمٔم

 هم١من ذيمؽ ذو، وإذ يٙمجٟم زمٔمض ىمت٣مب أدب إؿمٖم٣مل إلم ايمٔم٣مَمٝم٥م سمٝمًغًما فمعم إؿمٖم٣مل--- ويمٖمٓم٥م

إذ َمـ ايميورة أوًٓ أن ٞمٔمّقد ايمْمٖمؾ فمعم ايمٙمٕم٥م ايمتل ؽمٝمٔم٣ميُمٜم٣م دم ىمت٤م ، ىمٌغمة فمٙمٝمٜمؿ طمْمقرة

أؽمقة زم٣ميمٛم٘مت٥م وإنمٛمٝم٥م  ,همٜمذا رضب َمـ اخلْم٣مب ايمٝمقَمل ايمٔم٣مزمر أَم٣م أن ٞمًّقق ايمٔم٣مَمٝم٥م - اظمًتٗمٌؾ

يم٘مٛمٜم٣م مل سمدطمؾ ضمتك أن ، ورنمؿ أن هذه مجٝمٔمٜم٣م هل َمـ صٚمٝمؿ ايمقاومع ضمًٗم٣م، ايمُمٔمٌٝم٥م واحل٘م٣مي٥م

 -دائرة إدب ايمٔمريب ؽمقاء دم أدب ايم٘م٣ٌمر أو ايمِمٕم٣مر

اظمُم٘مالت ايمتل يٗمع  همٚمـ، هم٣مطمتٝم٣مر إيمٖم٣مظ وايمتٔم٣مزمغم جي٤م أن سمالئؿ ايمٔمٚمر أو ايمٖمئ٥م ايمٔمٚمري٥م

همٝمٜم٣م ىم٣مسم٤م ايمٛمص يمألؿمٖم٣مل أٞمف ي٘مت٤م اظمّمٚمقن ايمًٜمؾ اظمٝمن اظمالئؿ ٕزمٛم٣مء اخل٣مَم٥ًم َمثاًل دم يمٕم٥م 

وهٛم٣مك َمـ صمٜم٥م  وذيمؽ زمٗم٣مَمقس يمٕمقي ٓ يتقاهمؼ َمع َمّمٚمقن ايمٛمص، أفمعم سمالئؿ ؽمـ ايمٔم٣مذة

ٟمٞمف خي٣مؿم٤م أزمٛم٣مء أطمرى َمـ جئمؾ اظمقوقع أو ايمٖم٘مرة ايمتل سمالئؿ أزمٛم٣مء ايمٔم٣مذة دم يمٕم٥م َمًٌْم٥م وىم

 اخل٣مَم٥ًم أو ايم٣ًمدؽم٥م

ذات َمٔمرهم٥م  همثٚم٥م رضورة ظمـ ي٘مت٤م أدب إؿمٖم٣مل أن سم٘مقن يمديف شمٗم٣مهم٥م طم٣مص٥م، َمـ هٛم٣م

 ---وومدرة فمعم إصمراء اظمقازٞم٣مت اظمالئٚم٥م، وَمت٣مزمٔم٥م سمرزمقي٥م، أصقيمٝم٥م يمٕمقي٥م

وسمًتٙمزم َمت٣مزمٔم٥م ودراؽم٣مت ، هم٣ميم٘مت٣مزم٥م يمألؿمٖم٣مل سمًتٙمزم ختِمًِم٣م ومم٣مرؽم٥م وَمٔم٣ميُم٥م يمألؿمٖم٣مل

- وإلم سمٌكّم َمراضمؾ ايمْمٖمقيم٥م وطمِم٣مئِمٜم٣م، َمتٔمٚمٗم٥م دم ايمٙمٕم٥م ودم أصقل ايمؼمزمٝم٥م وفمٙمؿ ايمٛمٖمس
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وأوًٓ وومٌالً إلم َمٔمرهم٥م زم٣ميمٗمقافمد ايمًٙمٝمٚم٥م يمٙم٘مت٣مزم٥م إدزمٝم٥م وإدراك إهم٣مق ايمتل ُيٙمؼ همٝمٜم٣م إؿمٖم٣مل 

 -وَمدى َمالءَم٥م اظمٔم٣مين يمٗم٣مَمقؽمٜمؿ ايمٙمٕمقي اظمٛمتٗمك زمٔمٛم٣مي٥م وسمِمٚمٝمؿ
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خاٌجبةخاٌشاثغ
 ضبِٔاٌفظًخاٌ

 أدةخادلشاىمني

خ0ادلشاىمخخًػٍُخاٌنفظ-0
 "ايم٘م٣ًمن ىمقيمًتٝمٌخ  "ظم٠ميمٖمف  "آٞم٣ًمن وَمراضمؾ ضمٝم٣مسمف  "دم ىمت٣مزمف 

"MAM AND HIS STAGES OF LIFE TOLSYKH AGE RELATED 
PSYCHOLOGY " 

يُمغم إلم أن فمٙمؿ ايمٛمٖمس ايمٔمٚمر ايمذي هيتؿ ويدرس َمراضمؾ ايمٔمٚمر يدرس ـم٣مهرة اظمراهٗم٥م زمٔمد 

ت٣ٌمه إلم أن فمٙمؿ ٞمٖمس ايمٔمٚمر يدرس سمٕمغمات ايمٛمٖمس وٞمٚمق وسم٘مقيـ ايمُمخِمٝم٥م َمٛمذ أن يٙمٖم٦م آٞم

 :اظمٝمالد وضمتك اظمقت َمـ طمالل اجت٣مه٣مت شمالث هل

، آجت٣مه ايمٌٝمقيمقصمل ايمقراشمل ايمذي ي٘مػم َمـ ؾمٟمن فمقاَمؾ ايمقراشم٥م دم سم٘مقيـ ايمُمخِمٝم٥م ,1

ْمٖم٘مؿ هم١من ايمٔمرق ختغموا يمٛم ": وومد أؾم٣مر إلم ذيمؽ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ضمكم وم٣مل

 "دؽم٣مس 

وومد ، آجت٣مه آصمتامفمل ايمذي ئمقم َمـ ؾمٟمن ايمٔمقاَمؾ اظم٘مت٥ًٌم دم سم٘مقيـ ايمُمخِمٝم٥م ,2

يقيمد اظمقيمقد فمعم ايمٖمْمرة همٟمزمقاه  ": أؾم٣مر إلم ذيمؽ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ضمكم وم٣مل

 "٣مٞمف ًاٞمف أو يٚمجٌمٛميٞمف أو ادقهي

ٔم٣مَمؾ ايمرئٝمز دم ايمتْمقير آٞم٣ًمين هق سم٘مٝمػ آجت٣مه ايمقراشمل آصمتامفمل ايمٗم٣مئؾ إن ايم ,3

 آٞم٣ًمن َمع ايمٌٝمئ٥م آصمتامفمٝم٥م ٕهن٣م ايمٔم٣مَمؾ احلٝمقي دم سمْمقر أو ٞمٚمق ايمْمٖمؾ

أن ايمٔمٚمٙمٝم٥م ايمٛمٖمًٝم٥م ايم٘م٣مئٛم٥م طمٙمػ ٞمٚمق ايمُمخِمٝم٥م  "همٝمجقسمً٘مل ويمٝمقٞمتٝمػ وروزمٛمُمتكم  "وئمتػم 

 :ْمقل فمـ ايمْمٖمقيم٥مزمٔمد ضمديثف اظم "سمقيمًتٝمٌخ  "يٗمقل  ,هل ٞمُم٣مط ايمٙمٔم٤م وايمتٔمٝمٙمؿ وايمٔمٚمؾ 

سمٔمػم فمـ ضمٝم٣مة اظمراهٗم٥م واظمراهٗمكم وإن َمـ  "مل يِمٌح راؾمدا ، مل ئمد ؿمٖمال "إن فم٣ٌمرة 

وئمتٚمد اخلٝم٣مل فمعم اخلػمة  " CREATURE"طمِم٣مئص اظمراهٗم٥م اخلٝم٣مل واخلٝم٣مل اخل٣ميمؼ 
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اظمؼماىمٚم٥م وهق أىمثر ىمث٣مهم٥م فمٛمد اظمراهٗمكم ويمف دور زم٣مرز دم سم٘مقيـ ايمُمخِمٝم٥م ويمٙمٚمٔمٙمؿ دور دم 

يُمجع فمعم سمٛمٚمٝمف اظمخٝمٙم٥م واظمراهٗمقن َمث٣ميمٝمقن يتِمقرون ايمٗمدرة  "واهمتًم  "ىم٣مئف وومد ىم٣من إذ

يُمغم إلم أن  "همقيمتغم  "فمعم زمٛم٣مء ايمٔم٣ممل َمـ صمديد وفمعم ايمرنمؿ أن اظمراهٗم٥م همؼمة صٔم٥ٌم إٓ أن 

 وفمعم ذيمؽ هم١من اطمتٝم٣مر اظمٜمٛم٥م زم٣ميمٛم٥ًٌم يمٙمٚمراهؼ ـم٣مهرة اصمتامفمٝم٥م أطمالومٝم٥م، ايمّمٔم٥م فمدو يمألَمؿ

رنمؿ أن ومًام َمٛمٜمؿ ضمدده٣م زم٣ميمٖمؼمة ايمزَمٛمٝم٥م "14,21 " ايمٔمٙمامء أن اظمراهٗم٥م متتد َمـ وئمتػم

 "12,25"أو َمـ  "12,23"َمـ 

وأيام ىم٣مٞم٦م إؽم٣ٌمب وايمٛمت٣مئ٨م واظمجتٚمع هم١من ـم٣مهرة اظمراهٗم٥م ـم٣مهرة َمتٚمٝمزة إذا اضمًـ 

 -سمقصمٝمٜمٜم٣م فم٣مدت فمعم ايمٖمرد واظمجتٚمع واإلٞم٣ًمٞمٝم٥م زم٣مخلغم

خ0ِشاؽًخمنٌخاالٔغبْخ-0
إلم َمراضمؾ سمٌدأ زم٣ميمْمٖمقيم٥م شمؿ اظمراهٗم٥م شمؿ ايمُم٣ٌمب  اإلٞم٣ًمنَمراضمؾ ضمٝم٣مة  "ىمقسمًٝمٌخ  "ؿ يٗمً

 -شمؿ ايمٛمّم٨م شمؿ ايمُمٝمخقطم٥م

 :ق هل فمعم ايمُم٘مؾ ايمت٣مرمٚمويم٘مـ فمٙمامء ايمٛمٖمس يتٖمٗمقن فمعم أن َمراضمؾ ايمٛم

 ايمْمٖمقيم٥م اظمٌ٘مرة َمـ ايمقٓدة ضمتك اخل٣مَم٥ًم ,1

 ايمْمٖمقيم٥م اظمتٟمطمرة َمـ ايم٣ًمدؽم٥م ضمتك ايمٔم٣مذة ,2

 ٟمه٤م يمٙمٚمراهٗم٥م َمـ احل٣مدي٥م فممم ضمتك ايمث٣مٞمٝم٥م فمممايمت ,3

 َمرضمٙم٥م اظمراهٗم٥م َمـ ايمث٣ميمث٥م فممم ضمتك ايمث٣مَمـ فممم ,4

 ايمرؾمد َمـ ايمت٣مؽمٔم٥م فممم همام همقق ,5

ضمٝم٧م ئمتػمون أدب اظمراهٗمكم أو  "اظمراهٗم٥م  "وآدزم٣مء أىمثر سم٣ًمهال َمـ ايمٔمٙمامء دم حتديد 

رضمٙمتٝمٜم٣م اظمٌ٘مرة واظمتٟمطمرة َمـ احل٣مدي٥م فممم ايمٖمتٝم٣من ذُي٥م جتٚمع زمكم هن٣مي٥م ايمْمٖمقيم٥م واظمراهٗم٥م زمٚم

 "اؿمٖم٣مل وٞم٣مؾمئ٥م وىم٣ٌمر  "أدب : ضمتك ايمث٣مَمٛم٥م فممم ٕن آدب فمٛمدهؿ شمالشم٥م َمًتقي٣مت

وسمتداطمؾ هذه آصٛم٣مف دم سمقصمٝمف ايمٗم٣مرئ فمعم أن آؿمٖم٣مل ومد يٗمرأون أدب اظمراهٗمكم وايمٔم٘مس 

ٖمًٜمؿ َمًتقي٣مت خمتٙمٖم٥م صحٝمح وأن اظمراهٗمكم ومد يٗمرأون أدب ايم٘م٣ٌمر ىمام أن اظمراهٗمكم أٞم

حتدده٣م اظمٗمدرة فمعم آؽمتٝمٔم٣مب وايمٖمٜمؿ زمؾ إن ىمٙمٚم٥م اظمراهٗمكم سمّمؿ سمالَمٝمذ اظمرضمٙم٥م آزمتدائٝم٥م 



073 

واظمرضمٙم٥م اإلفمدادي٥م وايمث٣مٞمقي٥م واظمراهٗمقن َمٛمٜمؿ احلٝمؾ اظمتقؽمط  "ؽم٣مدس  ,طم٣مَمس  "آطمغمة 

 هم٣مٕول ومري٤م يمٙمْمٖمقيم٥م وايمث٣ميم٧م ومري٤م يمٙمرصمقيم٥م

 مخِشؽٍخخِبخلجًخادلشاى0خأًال

ايمتٟمه٤م  ٥مفمممة إلم ايمث٣مٞمٝم٥م فمممة وهل َمرضمٙم وسمٗم٣مزمؾ اظمرضمٙم٥م آزمتدائٝم٥م آطمغمة َمـ احل٣مدي٥م

 :يمٙمٚمراهٗم٥م وسمتٚمغم زمـ

 آسمزان ايمٔم٣مؿمٖمل ,1

 ايمٛمُم٣مط احلرىمل ,2

 اظمٝمؾ إلم ايمقاومٔمٝم٥م ,3

 آٞمٖمت٣مح فمعم آطمريـ ,4

 ايمرنم٥ٌم زم٣ميمتٖمقق ,5

 اظمٝمؾ إلم سم٘مقيـ اجلامفم٣مت ايمرهم٣مومٝم٥م ,6

 ظمتقازٞم٥م َمع آهة واظمدرؽم٥مايمٔمالوم٥م ا ,7

 ـمٜمقر اظمقاومػ آصمتامفمٝم٥م ىم٣ميمتٔم٣مون ,8

 اىمت٣ًمب اظمٔم٣مرف ,9

 ضم٤م اظمٕم٣مَمرة ,12

 ضم٤م آدطم٣مر ,11

 زمروز اظمقاه٤م ,12

 "ادراك  ,سمذىمر  "ٞمّم٨م ايمٗمقى ايمٖم٘مري٥م  ,13

 اسمٗم٣من اظمٜم٣مرات ايمٙمٕمقي٥م وايمتٔمٌغمي٥م ,14

 ِشؽٍخخادلشاىمخ0خصبْٔب

آٞمتٗم٣مل اخلْمغمة َمـ ايمْمٖمقيم٥م  ٥م٥ًم فمممة وهل َمرضمٙمخل٣مَموسم٘مقن َمـ ايمث٣ميمث٥م فممم وضمتك ا

يمٙمرؾمد وسمًٚمك َمرضمٙم٥م ايمتٖمتح أو ايمٔمقاصػ أو اظمرضمٙم٥م اظمحغمة وهل ضم٣مهمٙم٥م زم٣مٕزَم٣مت 

 :وايمِمٔم٣مب وآوْمراب وايمتٕمغمات ومتت٣مز زمـ
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 آوْمراب وايمٗمٙمؼ ,1

 اظمٝمؾ إلم اجلٛمس آطمر ,2

 هفم٥م آٞمٖمٔم٣مل واحل٣ًمؽم٥م ,3

 ىمثرة ايمممور ايمذهٛمل ,4

 آٞمٖمٔم٣مٓت اجلٛمًٝم٥م اجلديدة اظمراهمٗم٥م زمٔمد آؾم٣ٌمع ,5

 آهتامم زم٣مظمًتٗمٌؾ ,6

 آفمتزاز زم٣ميمذات ,7

 اخلروج َمـ اظمٛمزل ,8

 ـمٜمقر اظمقاه٤م ,9

 ٞمٚمق ايمذىم٣مء وايمتٖم٘مغم ,12

 آٞمتٗم٣مل َمـ اظمحًقؽم٣مت إلم اظمجردات ,11

 سمزفمزع ايمٗمٝمؿ وايمٌدء زم٣ميمٛمٗمد ,12

 ايمٌح٧م فمـ إٞمٚمقذج ,13

 ٣ممل اخل٣مرصملاىمتُم٣مف ايمٔم ,14

 "ايمٌٝم٦م  ,اظمدرؽم٥م  "آصْمدام َمع اظم٠مؽم٣ًمت  ,15

 اؽمتٚمرار ضم٤م ايمتزفمؿ وايمتٖمقق ,16

 ٞمٚمق ايمٗمدرة ايمٙمٕمقي٥م وايمتٔمٌغمي٥م ,17

 ادلشؽٍخخاٌضبْٔخخِٓخادلشاىمخ0خصبٌضب

وسمٗم٣مزمؾ اظمرضمٙم٥م ايمث٣مٞمقي٥م َمـ ايم٣ًمدؽم٥م فمممة ضمتك ايمث٣مَمٛم٥م فمممة ضمٝم٧م يٚمٝمؾ اظمراهؼ إلم 

 :ٖميض إلم َمرضمٙم٥م ايمرؾمد وسمتٚمٝمز زمـآفمتدال وآؽمتٗمرار يمٝم

 ايمٛمٚمق اجلًدي وايمٛمٖمز ,1

 ايمُمٔمقر زم٣ميم٘مٝم٣من وايمُمخِمٝم٥م واظمٔم٣مَمٙم٥م ىم٣ميمرصم٣مل ,2
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 حتٚمؾ اظم٠ًمويمٝم٥م ,3

 ضم٤م ايمتٖمقق ,4

 آسمزان وايمًٝمْمرة فمعم آٞمٖمٔم٣مل ,5

 ايمتحًس اذا َم٦ًم ؾمخِمٝمتف ,6

 اجلرأة وايمُمج٣مفم٥م ,7

 سمرؽمخ اظمٝمقل واظمقاه٤م ,8

 سمٟمىمد ايمذوق اجلامرم ,9

 صمذب اٞمٓم٣مر اجلٛمس آطمر ,12

 سمٖمتح َمُم٣مفمر احل٤م آهمالؿمقين ,11

 سم٘مقيـ صداوم٣مت َمٛمٓمٚم٥م ,12

 فمُمؼ ايمٖمّم٣مئؾ واظمث٣ميمٝم٣مت ,13

 ازدي٣مد اظمٔم٣مرف وٞمّم٨م ايمٗمقى ايمٖم٘مري٥م ,14

 ايمٗمدرات ايمٙمٕمقي٥م وايمتٔمٌغمي٥م ,15

خ0ِبراخّؼينخأدةخادلشاىمني-3
 :خيص أدب اظمراهٗمكم ىمٚمِمْمٙمح ضمدي٧م

  ومِمداٗمكمإدب اظم٘متقب يمٙمٚمراه ,ا 

 إدب ايمِم٣ميمح يمٙمٚمراهٗمكم ويمٕمغمهؿ دون أن ي٘مقن َم٘متقزم٣م هلؿ ,ب 

 "أومالم ايمٛم٣مؾمئ٥م"إدب ايمذي ي٘متٌف اظمراهٗمقن أٞمٖمًٜمؿ  ,صمـ 

 ذوط إدب اظم٘متقب يمٙمٚمراهٗمكم

 أن يٛم٣مؽم٤م َمًتقى إدارىمٜمؿ ,1

 أن يٛم٣مؽم٤م أذواومٜمؿ وَمٝمقهلؿ ,2

 أن يٛم٣مؽم٤م ضم٣مصم٣مهتؿ ,3
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 ٙمٕمقيأن يٛم٣مؽم٤م َمًتقاهؿ ايمثٗم٣مدم وايم ,4

َم٣م سمزال ومّمٝم٥م احلدود دم أدب اظمراهٗمكم َمث٣مر صمدل  :وومّمٝم٥م احلدود دم أدب اظمراهٗمكم

 :وٞمٗم٣مش وهٛم٣مك اراء خمتٙمٖم٥م ضمقل ذيمؽ

ئمتػم أضمد ايمدارؽمكم أٞمف يِمٔم٤م رؽمؿ احلدود زمكم أدب إؿمٖم٣مل وايم٣ٌميمٕمكم وَمث٣مل ذيمؽ  * 

 فمٙمٝمٜم٣م اأومٌٙمق دهمٜمل مل سم٘مت٤م يمألؿمٖم٣مل وٓ يمٙمٚمراهٗمكم وَمع ذيمؽ همٗم "دون ىمٝمخقسمف  "ومِم٥م 

ئمتػم َمٝمخ٣ميم٘مقف أن هٛم٣مك ضمدودا زمكم أدب ايمِمٕم٣مر وايمراؾمديـ وأن هذه احلدود يمٝم٦ًم  * 

 ىمٌغمة ويمٝم٦ًم َمتّم٣مدة

وَم٣م ٞمًٚمٝمف أدزم٣م يمألؿمٖم٣مل هق أدب ، ئمتػم . طمريًتقهمٝم٣مٞمق . أن إدب ٓ ُيد زم٣ميمٔمٚمر * 

 -ؾم٣مَمؾ

ذه احل٘م٣مي٣مت ىمت٦ٌم ه إن "ضم٘م٣مي٣مت ايمٗمط اجل٣مشمؿ "يٗمقل َم٣مرؽمٝمؾ إيٚمٝمف دم َمٗمدَم٥م ىمت٣مزمف  * 

يمألؿمٖم٣مل ايمٙمذيـ يؼماوح فمٚمرهؿ زمكم أرزمع ؽمٛمقات ومخس وؽمٌٔمكم ؽمٛم٥م وسمٌٗمك ومّمٝم٥م احلدود 

نمغم حمًقؽم٥م همٜمٛم٣مك ٞمٗم٣مط سمالومل زمكم َمراضمؾ ايمٔمٚمر فمٛمد آٞم٣ًمن إذا فمرهمٜم٣م ايم٘م٣مسم٤م اؽمتْم٣مع دم 

 فمٚمؾ واضمد أن خي٣مؿم٤م ىمؾ اظمًتقي٣مت

خ0اٌؼشةخًأدةخادلشاىمني-4
 ال َمدة َمـ ايمزَمـ دون أن يٙمتٖم٦م إيمٝمف اضمدزمٗمل ومْم٣مع اظمراهٗمكم َمٜمٚم

 ىم٣ٌمرا إذ اهنؿ َم٣م زايمقا نمغم راؾمديـ اوزمٗمل ايمٖمتٝم٣من حمًقزمكم دم ايم٘م٣ٌمر ويمٝمًق

وزمٗمٝم٦م َمرضمٙم٥م اظمراهٗم٥م َمٕمٖمٙم٥م َمـ ايم٘مت٣مب وفمٙمامء ايمٛمٖمس وإدزم٣مء وزمٗمل فمعم ايمٖمتك َمْم٣ميمٔم٥م 

٣مظمْم٣ميمٔم٥م فمـ إؿمٖم٣مل أدب ايمِمٕم٣مر أو ايم٘م٣ٌمر وهق يمٝمس َمٛمٜمؿ واظمراهؼ زمحد ذاسمف ٓ يٗمؾ ويمٔم٣م زم

 :ٕن اظمرضمٙم٥م ايمتل يٚمر هب٣م َمرضمٙم٥م إمت٣مم ايمت٘مقيـ وسمتٚمغم هذه اظمرضمٙم٥م زمـ

 ومّم٣مء ووم٦م ايمٖمراغ همٝمام جيٙم٤م اظمتٔم٥م وايمتًٙمٝم٥م ,1

 يمٔم٤م اخلٝم٣مل ,2

 مت٣مدي آضمالم ,3

 همرط احل٣ًمؽمٝم٥م ,4
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 ؿمالع واظمٕم٣مَمرة وآىمتُم٣مفٓضم٤م ا ,5

 ايمٌح٧م فمـ احلٗمٝمٗم٥م ,6

 طمالومٝم٥مايمتْمٙمع إلم اظمثؾ إ ,7

 ايمٛمزوع إلم اظمٛم٣مومُم٥م وايمتٖم٘مغم ,8

 ٞمٚمق ايمٗمدرات ايمٙمٕمقي٥م وزمروز اظمقاه٤م ,9

وٓ رء يٙمٌل هذه احل٣مصم٣مت ؽمقى اظمْم٣ميمٔم٥م اظمرؾمدة وضمرَم٣من ايمٖمتك َمـ اظمْم٣ميمٔم٥م وىم٣مرشم٥م 

 ىمٌغمة َم٣م زايم٦م َمث٣مر صمدل زمكم اظمختِمكم

 -وايم٘م٣مرشم٥م إىمػم أن يْم٣ميمع فمعم نمغم هدى ودون زمِمغمة وإرؾم٣مد

طمْمر أن جتذزمف ايم٘مت٤م ايمّم٣مرة وَم٣م أىمثره٣م ىم٣ميمرواي٣مت ايمٌقيمٝمًٝم٥م واإلصمراَمٝم٥م وإَمر إ

 -وَمًٙمًالت اخلٝم٣مل اظمريض وىمت٤م إيمٕم٣مز واجلٛمس وإنم٣مين اخلٙمٝمٔم٥م واظمجالت ايمت٣مهمٜم٥م

واظمٚمٔمـ دم اإلٞمت٣مج إديب اجلديد أن ، ودم أهمّمؾ إضمقال يٗمرأ ىمت٣ٌم صمٝمدة همقق َمًتقاه

يمثٗم٣مدم ايمًٜمؾ اظمٔم٣مس اظمٛم٣مؽم٤م ظمٝمقل اظمراهٗمكم ويم٘مـ زمٔمض اظم٘مت٥ٌم ايمٔمرزمٝم٥م سمٗمدم ايمٕمذاء ا

 -ايمدارؽمكم خيت٣مروك همٝمام خيت٣مروٞمف َمـ اظمٛمممح وايمُمٔمر واظمٗم٣ميم٥م

- ويزيد اظمُم٘مٙم٥م سمٔمٗمٝمدا سمٖم٣موت َمًتقي٣مت اظمراهٗمكم وأن َم٣م يِمٙمح هلذه ايمٖمئ٥م ٓ يِمٙمح يمتٙمؽ

ويٗمقدٞم٣م احلدي٧م - ٛمٖمًٝم٥مزد فمعم ذيمؽ همقارق اجلٛمس واطمتالف اظمٗمدرة ايمٔمٗمٙمٝم٥م وايمتٖم٘مغمي٥م وايم

 :فمـ أدب اظمراهٗمكم وصٔمقزم٣مسمف وَمُم٘مالسمف إلم أَمقر أرزمٔم٥م

مل سم٘مـ ايمِمٔمقزم٣مت يمتقصمد إٓ زم٤ًٌم نمٝم٣مب أدب اظمراهٗمكم مم٣م يّمْمر اظمراهؼ إلم اطمتٝم٣مر  ,1

 -َم٣م يراه َمٛم٣مؽم٣ٌم َمـ أدب نمغمه

ر َم٣م هق َمٛم٣مؽم٤م َمـ إدب يمٙمٚمراهٗمكم َمـ أدب ايم٘م٣ٌمر ُيت٣مج إلم إزمراز وضمًـ اطمتٝم٣م ,2

 وسمٔمديؾ وإفمداد صمديد

 -َم٣م ىمت٤م طمِمٝمِم٣م يمٙمٚمراهٗمكم َم٣م يزال ومٙمٝمال ,3

 رضورة سمثٗمٝمػ اظمٔمٙمؿ زمْمٌٝمٔم٥م أدب اظمراهٗمكم ضمتك يًتْمٝمع سمقصمٝمف ؿمالزمف إيمٝمف ,4
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خ0اٌمُْخًادلؼٌّْخاٌرتثٌُخألدةخادلشاىمنيخ-5
ضمتك ٓ ي٘مقن أدب اظمراهٗمكم فمٌث٣م وسمًٙمٝم٥م وَمدافم٥ٌم ؽمْمحٝم٥م وَمٕم٣مَمرة و٣مرة ٓزمد أن ُيتقي 

 ويتجًد اظمّمٚمقن ايمؼمزمقي دم حتٗمٝمؼ أهداف ؽمٌٔم٥م،  َمّمٚمقن ه٣مدف وَمٖمٝمدفمعم

سمٔمقيد اظمراهؼ فمعم ايمِمدق وإَم٣مٞم٥م وإطمالق واجلرأة وايمتّمحٝم٥م : اهلدف إطمالومل ,

 واإليث٣مر وايمٖم٣مء وايمٛمٓم٣مم وَمٔم٣موٞم٥م ايمّمٔمٝمػ واضمؼمام ايم٘مٌغم

َمع جمتٚمٔم٣مت وي٘مقن زمتٟمهٝمؾ اظمراهؼ فمعم آٞمًج٣مم ايمًقي : اهلدف آصمتامفمل ,  ب

 "إٞم٣م وايمٕمغم "إهة واظمدرؽم٥م واظمٔمٚمؾ واظمٛمٓمٚم٥م واظمجتٚمع َمع إجي٣مد ايمتقازن زمكم 

زم١مزمراز ايمُمخِمٝم٥م ايمٗمقَمٝم٥م وآفمتزاز زم٣مَٕم٥م وسم٣مرخيٜم٣م وايم٘مُمػ فمـ : اهلدف ايمٗمقَمل ,

 زمْمقٓهت٣م َمـ أصمؾ رهمٔمتٜم٣م

هة ايمٌممي٥م زمت٘مقيـ ايمقفمل اإلٞم٣ًمين يمدى اظمراهؼ زم٣مٓٞمًج٣مم َمع إ: اهلدف اإلٞم٣ًمين ,

وٚمـ فمالوم٥م أطمقي٥م وم٣مئٚم٥م فمعم اظمح٥ٌم وآضمؼمام واومت٣ًمم اخلغمات اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م يمِمٛمع احلّم٣مرة 

 وَم٣ًمفمدة ايمُمٔمقب ايمّمٔمٝمٖم٥م

زم١منمٛم٣مء ايمٗم٣مرئ زم٣مظمٔمٙمقَم٣مت وسمقؽمٝمع آهم٣مومف دم ايم٘مقن وايمْمٌٝمٔم٥م : اهلدف اظمٔمردم وايمٖم٘مري ,

 وسم٘مقيـ ايمتٖم٘مغم ايمٔمٙمٚمل

 ٞمٌكمَمـ طمالل صم٣م: اهلدف ايمٙمٕمقي وايمتٔمٌغمي ,

صم٣مٞم٤م اهلدف ايمٗمقَمل زمتٔمزيز ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمٔمٓمٚمك ٕهن٣م إضمدى اظمٗمقَم٣مت ايمٗمقَمٝم٥م  ,1

 يمألَم٥م ايمٔمرزمٝم٥م

وصم٣مٞم٤م اهلدف ايمتٔمٌغمي زمزي٣مدة اظمٖمردات وايمتٚمس زمٟمؽم٣ميمٝم٤م ايمتٔمٌغم وإدراك إهار دم  ,2

ايمٙمٕم٥م وفمٌٗمريتٜم٣م وَمٗم٣موَم٥م ىمؾ اٞمحراف ٞمحق ايمٔم٣مَمٝم٥م وايمٔمجٚمٝم٥م وايمٕمٚمقض وايمٙمحـ وؤمػ 

 ىمٝم٤م وايمتقفمر واإلنمراب وايمت٘مٙمػايمؼم

ايمزء واجلٚمٝمؾ وايمٗمٌٝمح فمـ و وذيمؽ زمتٚمٙمٝم٘مف َمٙم٘م٥م ايمتٚمٝمٝمز زمكم احلًـ: اهلدف ايمذوومل , خ

ؿمريؼ ايمتٔمزز ايمٗمِميص واحلقار وايمقصػ زمقاؽمْم٥م ايم٘مٙمٚم٥م ايمُم٣مفمرة وايمٔم٣ٌمرة احلٙمقة وايمٗمِمٝمدة 

 وايمٙمٚمح٥م اخل٣مؿمٖم٥م ٘مٛم٣مي٥م وايمٔمػمةاجلٚمٝمٙم٥م وايمِمقرة اخلٝم٣ميمٝم٥م اظمحًٛم٥م واظمقؽمٝمٗم٣م ايمٔمذزم٥م وايم
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خ0ِْبدّٓخأدةخادلشاىمنيخ-6
َمٝم٣مديـ آدب ايمٛم٣مؾمئ٥م هل ىمؾ رء يٗمقدهؿ إلم َمٔمرهم٥م ىمؾ َمك ُيٝمؽ زم٣مإلٞم٣ًمن وأزمرز َمٝم٣مديـ 

 :هذا إدب

خ0اإلٔغبْخًلؼبّبهخ- أ

 ايمت٣مريخ يمألَمؿ وإهمراد ,1

 احلّم٣مرات وَمٌت٘مراهت٣م ,2

 ٞمقادر ,أؽم٣مؿمغم  ,إطم٣ٌمر  ,3

 ضمٝم٣مة ايمٔمامل ,ضمٝم٣مة إومقام وايمُمٔمقب  ,4

 ؿم٣ٌمع وَمُم٘مالت ايمٖمرد ٞمٖمًٝم٣م وصمًدي٣م ,5

 يتؿ ,ؿمالق  ,زواج  ,أضمقال إهة  ,6

 رصم٣مل ايمٔمٙمؿ ,ضمٝم٣مة اإلٞم٣ًمن دم اظمدرؽم٥م وايمٛم٣مدي واظمٛمٓمٚم٥م  ,7

 ايمديـ وإطمالق ,ايمٗم٣مدة وإزمْم٣مل وايمٔمِم٣مَمٝمقن  ,8

 اظمقوقفم٣مت آصمتامفمٝم٥م ىم٣ميمِمداوم٥م وايمٗمرازم٥م ,9

 يمتخٙمػ واظمرضَمُم٘مالت ايمٔم٣ممل ىم٣ميمٖمٗمر وا ,12

 شمقرات ايمُمٔمقب ,11

 مهقم وؾم٠مون ايمُم٣ٌمب ,12

 َمًتٗمٌؾ ايمٌممي٥م دم ايمٔمٙمؿ وايمًٙمؿ ,13

 ومّم٣مي٣م إؿمٖم٣مل ايمُمٝمقخ واظمرأة واظمٔمقومكم ,14

 ٞمّم٣مل اظمّمْمٜمديـ وايمٖمٗمراء ,15

خ0اٌىٌْخًػبملخاألسعخًاٌغّبءخ- ة

 إرض زمرا وصمقا ,1

 ٥م احلٝمقان وايمٛم٣ٌمت٘مٙممم ,2
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 اهلقاء وإفم٣مصغم ,3

 يمٌٝمئ٥م )صح٥م وسمٙمقث(ا ,4

 ايم٘مُمقف وايمرضمالت ,5

 اظمٔم٣مدن وايمٛمٖمط ,6

 ايم٘مقاىم٤م ونمزو ايمٖمّم٣مء ,7

 اظمٕم٣مَمرات ,8

خ0اٌؼٍُخًِنغضاروخ- د

 ٞمّم٣مل اإلٞم٣ًمن يمتًخغم ايمْمٌٝمٔم٥م ,1

 ايمٌح٧م ايمٔمٙمٚمل ,2

 (سمٙمٖمزة ,ؽمٖمـ  ,زمخ٣مر  ,ؿم٣ٌمفم٥م )آطمؼمافم٣مت  ,3

 (ضم٣مؽمقب , إيم٘مؼمون ,ذرة )آهم٣مق ايمٔمٙمؿ اجلديد  ,4

 ايمٔمٙمٚمل وآهم٣مق اظمًتٗمٌؾاخلٝم٣مل  ,5

خ0اٌفنٌْخًاٌشّبػخخ- س

 ايمرؽمؿ وايمرؽم٣مَمقن ,1

 ايمتِمقير واظمِمقرون ,2

 -ايمٛمح٦م ,اظمنح  ,ايمًٝمٛمام  ,اظمقؽمٝمٗمك  ,3

 أشم٣مر واظمت٣مضمػ ,4

 ايمري٣مو٥م واظم٣ٌمري٣مت ,5

 خظبئضخأدةخادلشاىمني-7

خ0اخلظبئضخاٌنفغْخخألدةخادلشاىمني-آ

وسمٔمٌغمه فمام يدور همٝمٜم٣م َمـ أضم٣مؽمٝمس ، سَمـ طمِم٣مئص إدب ٞمٖمقذه إلم ايمٛمٖم: متٜمٝمد

 وَمُم٣مفمر وفمقاؿمػ وأهم٘م٣مر واٞمٖمٔم٣مٓت وسمٕمغمات وفمٗمد ٕٞمف إٞمت٣مج إٞم٣ًمين
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وايمٛمٖمس فم٣ممل واؽمع إرصم٣مء فمٚمٝمؼ وهل٣م وصمقد ٞمقفمل وومقاٞمكم ذات صٖم٣مت خمتٙمٖم٥م ويمٕم٥م 

، وَم٣م أٞمامط ايمًٙمقك وردود ايمٖمٔمؾ وايمٓمقاهر وايمتٕمغمات إٓ دوال ٞمٖمًٝم٥م فمعم ذيمؽ، طم٣مص٥م

ايم٘م٣مسم٤م وشمٗم٣مهمتف وفمالوم٣مسمف زم٣ميمٛم٣مس وَمٔمرهمتف ايمتحٙمٝمؾ ايمٛمٖمز يزيد طمػمسمف دم َمٔم٣مجل٥م وَمٔمرهم٥م 

وسمتٛمقع همٔم٣ميمٝم٣مت ايمٛمٖمس وسمٔمدد صمقاٞمٌٜم٣م همٖمٝمٜم٣م ايمٖمٔم٣ميمٝم٣مت ايمٖم٘مري٥م ، وسمُمخٝمص َمُم٣مىمؾ أطمريـ

وايمٔم٣مؿمٖمٝم٥م  (أمل ,ة يمذ)واحلًٝم٥م وايمٛمٖمًٝم٥م  (اَمقَم٥م ,زمٗم٣مء  ,ضم٤م )وايمٕمريزي٥م  (سمدافمل ,ذىم٣مء )

وسمُمتٌؽ هذه ايمٖمٔم٣ميمٝم٣مت يمتُم٘مؾ ، (إرادة ,َمٝمؾ  ,رنم٥ٌم )وايمٛمزوفمٝم٥م  (ضمٗمد ,زمٕمض  ,ضم٤م )

ايمُمخِمٝم٣مت دم ٞمامذج وسمٔمد هذه ايمٛمامذج ايمرىمـ اجلقهري يمألدب ايمٗمِميص وايمروائل واظمنضمل 

وخيت٣مر ايم٘م٣مسم٤م ؾمخِمٝم٣مسمف وٞمامذصمف يمتجًٝمد َمقوقفمف وزمٙمقغ نم٣ميتف وايمُمخِمٝم٣مت ىمثغمة 

 (ايمرصمؾ واظمرأة ,ايمُم٣مب وايمُمٝمخ  ,ٛمل وايمٖمٗمغم ايمٕم)قفم٥م خيت٣مر َمٛمٜم٣م ايم٘م٣مسم٤م َم٣م يُم٣مء همٜمٛم٣مك وَمتٛم

وُيت٣مج ايم٘م٣مسم٤م إلم طمػمة واؽمٔم٥م وَمٔمرهم٥م همٛمٝم٥م ضمتك يتٚم٘مـ َمـ رؽمؿ ؾمخِمٝم٣مسمف وحتري٘مٜم٣م 

ىمام دم احلٝم٣مة ورزمام اضمت٣مج إلم خم٣ميمْم٥م همئ٣مت َمٔمٝمٛم٥م ضمتك يتٚم٘مـ َمـ رؽمؿ ضمٝم٣مهت٣م ىم٣ميمٔمامل دم 

 اظمٛم٣مصمؿ واظمراهٗمكم دم اظمدارس

 شاىمنياخلظبئضخاٌنفغْخخألدةخادل-ة

 شخظْبدخاٌفزْبْخيفخأدةخادلشاىمنيخ-خأ

 خيت٣مر ايم٘م٣مسم٤م ؾمخِمٝم٣مسمف َمـ ىمؾ اظمًتقي٣مت ,

يٖمؼمض دم ايم٘م٣مسم٤م أن خيت٣مر َمقوقفم٣م يٗمقل زمف ايمٖمتٝم٣من زمدور ؿمٌٝمٔمل وٚمـ اإلؿم٣مر  ,

 آصمتامفمل

 يُم٣مرك ايمٖمتٝم٣من ؾمخِمٝم٣مت َمـ ايمُم٣ٌمب وإؿمٖم٣مل وايم٘م٣ٌمر ,

ديب أىمثر ايمتِم٣موم٣م زم٣ميمٛم٣مؾمئ٥م ٕن ايمٗم٣مرئ يتٔم٣مؿمػ ىمٙمام ىم٣من دور ايمٖمتٝم٣من أوؽمع ىم٣من إشمر إ ,

 َمع إؾمخ٣مص ايمذيـ فمؿ َمـ صمٛمًف ودم َمثؾ وصٖمف

 جي٤م أن يرى ايمٛم٣مؾمئ دم إشمر إديب ٞمٖمًف ,

خ0اجلبرثْخخًاٌزغٍْخخًاإلِزبعخ-خة

 :َمـ أهؿ طمِم٣مئص ايمٛم٣مؾمئ٥م دم هذه اظمرضمٙم٥م
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 ايمٖمتك دم هذه اظمرضمٙم٥م طمرج َمـ ايمْمٖمقيم٥م ومل يٛمس َمالفمٌٜم٣م ,

 يمٙم٘مت٣مب اجلذاب يمُمده إلم اظمْم٣ميمٔم٥م ُيت٣مج ,

 ُي٤م ايمٙمٔم٤م دم هذه ايمًـ زم٣مضمث٣م فمـ اجلدة وايمتٛمقع ,

 َمـ ايمِمٔم٤م ضمجزه دم َم٘م٣من واضمد ظمدة ؽم٣مفم٥م ,

 َمـ ايمِمٔم٤م إيمزاَمف زمٔمٚمؾ دون أن ي٘مقن يمديف َم٣م يثغمه ويٕمريف ,

 هذه اخلِم٣مئص اظمٚمٝمزة يمٙمٛم٣مؾمئ٥م دم هذه اظمرضمٙم٥م سمٗميض ذوؿم٣م دم إدب يمٝم٘مقن ممتٔم٣م وصمذازم٣م

 وَمًٙمٝم٣م دم

 ومٌم ايمند ايمٗمِميص ,1

 ومٌم همِمقل ايم٘مت٣مب ,2

 ايمتخٖمٝمػ َمـ ايمتٖمِمٝمالت وإروم٣مم وايمتحٙمٝمالت ,3

 ومٌم اظمُم٣مهد ,4

 هفم٥م احلقار ورؾم٣مومتف ,5

 ومٌم اجلٚمؾ وايمٖمٗمرات ,6

 آزمتٔم٣مد فمـ اخلْم٣مزمٝم٥م وايمقفمظ وايمتٗمرير ,7

 وصمقد َمقاؿمـ َمثغمة يمٙمتْمٙمع وإفمامل ايمٖم٘مر ,8

 وَمٔمٗمقيم٥موصمقد َمٖم٣مصمآت ؿمٌٝمٔمٝم٥م  ,9

 وصمقد َمقاومػ َمّمح٘م٥م سمٌٔم٧م ايمٖمرح ,12

 ؾمٚمئزازايمٌٔمد فمـ صمق ايم٘مقازمٝمس واخلقف وآ ,11

 حتريؽ ايمٔم٣مؿمٖم٥م وايمقصمدان ,12

 آزمتٔم٣مد فمـ ايمتٔمٚمؼ وايمرص٣مٞم٥م ,13

 (صمٛمس آطمر ,ري٣مو٥م  ,َمٕم٣مَمرة )أن ي٘مقن اظمقوقع حم٤ٌم يمٙمٛم٣مؾمئ٥م  ,14

 إشم٣مرة اخلٝم٣مل ,15
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 ٥مزمًٝمْم ,ؽمٜمٙم٥م  ,أن سم٘مقن ايمٙمٕم٥م فمٖمقي٥م  ,16

خ0ئسػبءخاحلبعبدخاٌفىشّخخ- د

اظمراهؼ يٌح٧م فمـ ىمؾ رء يٗمع حت٦م ٞمٓمره أو ؽمٚمٔمف ويريد أن يٖمٜمؿ ىمؾ رء َمـ ضمقيمف 

َمـ ايمٙمذيـ ئمتٗمد أهنؿ أدومر َمٛمف وهق يًتْمٝمع أن يٖمٜمؿ ىمؾ ؽم٤ٌم وئمٙمؿ ىمؾ جمٜمقد ٕٞمف دائؿ 

 :إؽمئٙم٥م ضمقل ايمْمٌٝمٔم٥م وإرض وايمًامء ويمذيمؽ ىم٣من َمـ أهداف أدب اظمراهٗمكم

 ٕمذي٥م ايمٔمٗمقل زم٣مظمٔم٣مرف وإشم٣مرهت٣م زم٣ميمٖمٜمؿ زم٣مظمًتقى اظمٛم٣مؽم٤مسم ,1

 يمٙمٚمراهؼ وم٣مفمدة سمٖم٘مغمي٥م سم٘مقٞم٦م وحتت٣مج يمٙمتٗمقي٥م واإلنمٛم٣مء فمعم أؽمس فمٙمٚمٝم٥م وواومٔمٝم٥م ,2

 اؽمتٌٔم٣مد ايمٖم٘مر اخلرادم وإؽمْمقري ,3

 ىمؾ يمٕمز يٛمتٜمل زمحؾ َمٔمٗمقل وىمؾ ه ٓزمد أن ي٘مُمػ ,4

 ؽمٙمقزمف ايمِمحٝمحأ٣م ٞمتٝمج٥م ويم٘مؾ أَمر ؽم٤ٌم ويم٘مؾ فمٚمؾ ىمؾ َمٗمدَم٥م هل ,5

 اظمراهؼ ومد يُمؽ دم زمٔمض إَمقر وُيت٣مج إلم َمـ يٟمطمذ زمٝمده يمٙمٝمٗمكم ,6

 زمـ ايمٔمٌم ورصمؾ اظمًتٗمٌؾ يتًٙمح زم٣ميمٔمٙمؿ واظمٔمرهم٥م وايمقفملااظمراهؼ يريد أن ي٘مقن  ,7

 اظمقوقفم٣مت ختت٣مر مم٣م هيؿ اظمراهؼ ويثغم همّمقيمف ويتٔمٙمؼ زمٚمِمغمه ,8

 ,اظمٕم٣مَمرة  ,ايمرضمالت ايمري٣موٝم٥م  ,ٌٝمئ٥م ؽمالَم٥م ايم ,اىمتُم٣مف ايمْمٌٝمٔم٥م : اظمراهؼ ُي٤م ,9

 -ومّم٣مي٣م ايمٔمٌم ,اظمٌت٘مرات اجلديدة 

خ0ئسػبءخؽبعبدخاخلْبيخ- س

 ,ن ودواهمٔمف وسمٗم٣مزمؾ ىمٙمٚم٥م طمٝم٣مل هل٣م وـمٝمٖم٥م ؾمديدة ايمٔمالوم٥م زم٣مإلٞم٣ًماخلٝم٣مل ومدرة ٞمٖمًٝم٥م  ,

 (إفم٣مدة ايمِمقرة ايمٗمديٚم٥م)ٕن اخلٝم٣مل آيم٥م ايمتِمقير  ,واومع 

 :ومع ٕنوشمٚم٥م فمالوم٥م زمكم اخلٝم٣مل وايمقا ,

اخلٝم٣مل طمٙمؼ ايمٔم٣ممل نمغم َمٛمٓمقر يًتٚمد فمٛم٣مسه َمـ ايمقاومع ويم٘مٛمف يثقر فمٙمٝمف يمٝمخٙمؼ واومع  ,1

 صمديدا وُيٗمؼ اخلٝم٣مل رنم٣ٌمت ؾمٔمقري٥م وٓ ؾمٔمقري٥م

اظمٔمػمة  ,رنم٣ٌمت ٓ ؾمٔمقري٥م ىم٣مهلروب َمـ ايمقاومع إلم فم٣ممل ىمٟمضمالم ايمٝمٗمٓم٥م وأضمالم ايمٛمقم  ,2

 سمْمغم دم اهلقاء رنم٣ٌمت ؾمٔمقري٥م ىمتخٝمؾ َمرىم٥ٌم -فمـ رنم٣ٌمت َم٘مٌقسم٥م
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وومد سمٓمٜمر ايمتِمقرات ايمٕمري٥ٌم فمعم ؾم٘مؾ طمراهم٣مت وأؽم٣مؿمغم وومِمص وضم٘م٣مي٣مت فمـ فم٣ممل  ,

 ايمًحر واظمٔمجزات وإهمٔم٣مل اخل٣مروم٥م

وومد جيٚمع اخلٝم٣مل ويتج٣موز ايمقاومع ايمٗم٣مهر اظمحدود وايمزَم٣من واظم٘م٣من ىمٟمن يتِمقر ضمِم٣مٞم٣م ذا  ,

ٞم٣ًمن دم ايمتخٝمؾ واخلٝم٣مل َمتٔمف وايمْمٖمؾ صمٛم٣مضمكم وىمٟمن يتِمقر َم٣مء احلٝم٣مة وايمٖمت٣مة ايمٛم٣مئٚم٥م وجيد اإل

ؾمديد ايمتٔمٙمؼ زم٣مخلٝم٣مل واظمح٥ٌم يمف واجلقاَمد فمٛمده ضمٝم٥م هم٣ميمثٔمٙم٤م يت٘مٙمؿ وايمدَمٝم٥م وايمٔمروس 

 وايمٔمٖمري٦م ىم٣مئـ ىمٌغم وايمٗمِمص إدزمٝم٥م سمٙمٌل ضم٣مصم٥م اخلٝم٣مل ايمٙمذيذة

وىمٙمام ىمػم ايمْمٖمؾ اومؼمب َمـ فم٣ممل ايمقاومع ويم٘مـ وـم٣مئػ اخلٝم٣مل اإلزمدافمٝم٥م واجلاميمٝم٥م  ,

ٌغمي٥م وايمرَمزي٥م سمٌٗمك ويٕمدو فم٣ممل إؽم٣مؿمغم فمٛمد ايمٛم٣مس نمغم ضمٗمٝمٗمل ويدرك َمٕمزى ايمٗمِم٥م وايمتٔم

 يمذيمؽ هم١من ومِمص اظمراهٗمكم َمع اخلٝم٣مل خمتٙمػ فمـ ومِمص إؿمٖم٣مل

خ0اخلظبئضخاٌؼبؿفْخخألدةخادلشاىمني-ةخ
يًتقي مجٝمع اظمراهٗمكم دم اَمتالك اظمُم٣مفمر وايمٔمٗمؾ ايم٘م٣مسم٤م وايمٗم٣مرئ ضمكم سمّم٣مف ايمٔمقاؿمػ 

 ٕدب َمًت٣ًمنم٣م زمٔمٝمدا فمـ اجلٖم٣مفإدب يِمح ا

 يمٙمٔمقاؿمػ ومٝمٚمتٜم٣م دم أدب اظمراهٗمكم يم٘مقن َمرضمٙم٥م اظمراهٗمكم َمرضمٙم٥م ايمٔمقاؿمػ اظمتٟمصمج٥م

 اظمراهؼ ُي٤م ؽمػم أهار ايمٔمقاؿمػ دم ٞمٖمقس أطمريـ

 اظمراهؼ ُي٤م أن يُم٣مرك أطمريـ فمقاؿمٖمٜمؿ

 اظمراهؼ فمقاؿمٖمف زمح٣مصم٥م إلم وٌط وهتذي٤م ايمٔمقاؿمػ

 ل ضم٣مصم٣مت ايمٛم٣مؾمئ ايمٔم٣مؿمٖمٝم٥مٓزمد ٕدب ايمٛم٣مؾمئ٥م أن يٙمٌ

ٓزمد ٕؾمخ٣مص ايمٗمِم٥م أو اظمنضمٝم٥م أن يتٖم٣مفمٙمقا زمكم همرح وضمزن وسمُم٣مؤم وسمٖم٣مؤل َمـ طمالل 

 ساع ايمٔم٣مؿمٖم٥م

 اظمراهؼ يتٔمٙمؿ وسمٔمتٛمل جت٣مرزمف َمـ طمالل اظمُم٣مرىم٥م ايمٔم٣مؿمٖمٝم٥م

خ0؟وْفخّزؼبًِخأدةخادلشاىمنيخِغخاٌؼٌاؿف

 ٓ يْمٝمؾ دم ايمتحٙمٝمؾ ايمٛمٖمز وايمقصػ ايمداطمقم ,1

 ئمرض ايمٛمامذج ايمًٙمٌٝم٥م إٓ يمٙميورةٓ  ,2
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 يٚمر هئم٣م زمٛمامذج ايم٘مره واحلٗمد ,3

 يًؼميح دم َمقاومػ احل٤م وايمٔمْمػ وايمِمٖمح ,4

 ي٠مشمر فمرض ايمٔمقاؿمػ اظمتزٞم٥م ,5

 يرافمل َمٝمؾ اظمراهؼ ظمقومػ ايمٌْمقيم٥م وايمٖمّمٝمٙم٥م ,6

 يرافمل َمقاومػ احلٖمز واحلٝم٣مء واحلٛم٣من فمٛمد إٞمثك ,7

ين ايمٔمٖمٝمػ دم اظمجتٚمع دم إؿم٣مر ايمٔمالوم٣مت ايمْمٌٝمٔمٝم٥م آجت٣مه إلم فم٣مؿمٖم٥م احل٤م اإلٞم٣ًم ,8

 واخلٙمٗمٝم٥م زمكم ايمرصم٣مل وايمٛم٣ًمء

 فمرض فم٣مؿمٖم٥م ايمرهمٗم٥م وإطمقة ,9

 فمدم دنمدنم٥م إضم٣مؽمٝمس اجلٛمًٝم٥م خلْمقرة ذيمؽ فمعم اظمراهؼ ,12

إرو٣مء احل٣مصم٣مت ايمٔم٣مؿمٖمٝم٥م دم إؿم٣مر َمـ آضمتُم٣مم آفمتدال ٕن ٞمٖمًٝم٥م اظمراهؼ َمٖمْمقرة  ,11

 فمعم احلٝم٣مء

خ0شاىمخخًِشاػبحخادلٌْيخًؿجبئغخاٌشخظْخأدةخادل

سمػمز دم ضمٝم٣مة اظمراهؼ َمٝمقل سم٣ًمهؿ دم سم٘مقيـ ؾمخِمٝم٥م اظمراهؼ ضمٝم٧م ٓزمد ٕدب ايمٛم٣مؾمئ٥م َمـ 

 :َمرافم٣مهت٣م

ضم٤م احلري٥م وآٞمْمالق َمـ ايمٗمٝمقد اظمرهٗم٥م وٓ يتٗمٝمد إٓ زمام يٗمتٛمع زمف ىم٣ميمٛمٓم٣مم اظمدرد  ,1

 إٓ إذا ىم٣من ؾمٔمر زم٣ميمٓمٙمؿ واحلرَم٣من وايمقهم٣مء زم٣ميمقفمد وآداب ايمًٙمقك وٓ يتجرد اظمراهؼ

ضم٤م اخلروج َمـ اظمٛمزل وايمٛمزه٥م وايمًٖمر َمع ايمرهم٣مق ودم ذيمؽ ُيٗمؼ احلري٥م وإرواء ضم٤م  ,2

 اظمٔمرهم٥م

ضم٤م اظمٕم٣مَمرة وايمرضمالت وسمتٌع ومِمص ايمُمجٔم٣من واىمتُم٣مف ايمٗمٚمؿ ايمٔم٣ميمٝم٥م  ,3

 ايمخ---- وايمػماىمكم

فم٣ميمٝم٥م دم ايمدروس ضم٤م ايمدطمقل دم َمٛم٣مومُم٣مت زمريئ٥م إجي٣مزمٝم٥م يمٙمحِمقل فمعم درصم٣مت  ,4

 وأروم٣مم ومٝم٣مؽمٝم٥م دم اظم٣ٌمري٣مت يث٦ٌم ومدرسمف وُيٗمؼ ذاسمف
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ضم٤م يمٗم٣مء أطمريـ ايم٘م٣ٌمر وَمٛم٣مومُمتٜمؿ وسمٙمٗمل اظم٣ًمفمدة حلؾ َمُم٣مىمٙمٜمؿ دون اؽمتٔمالء  ,5

 وسم٘مػم واٞمتٜم٣مك يمُمخِمٝم٥م َمـ ومٌؾ ايم٘م٣ٌمر

فمٛمد ايمذىمقر وايمٔمٖم٥م احلٝم٣مء ايمتّمحٝم٥م  (يث٣مر ٌ,ؾمج٣مفم٥م )ضم٤م ايمٖمّم٣مئؾ وَم٘م٣مرم إطمالق  ,6

 قهم٣مء فمٛمد إٞمثكوايم

سمٗمدير ايمِمداوم٥م احلٚمٝمٚم٥م واصْمٖم٣مء احلٙمٗمل َمـ إصدوم٣مء وايمدهم٣مع فمٛمٜمؿ وَم٘م٣مؾمٖمتٜمؿ  ,7

 أهاره

 -اظمٝمؾ يمٙمٚمرح وايمدفم٣مزم٥م وايمٛم٘مت٥م واظمزاج ايمػميء واظمٝمؾ يمٙمتًٙمٝم٥م وايمٙمٔم٤م وايمتٔم٣مزم٧م ,8

خ0اخلظبئضخاالعزّبػْخخألدةخادلشاىمنيخ-ط

ٓصمتامفمٝم٥م زم٣مظمراهؼ يٛمْمٙمؼ َمـ ذاسمف وئمتػمه٣م سم٠مشمر احلٝم٣مة ايمٛمٖمًٝم٥م يمٙمٚمراهؼ فمعم ضمٝم٣مسمف ا ,

تٚمثٙمٜم٣م هذا اظمراهؼ ي ٝم٥م حتدد اظمدرىم٣مت وايمتِمقرات ايمتلذيمؽ أن اخلِمٝمِم٥م ايمٛمٖمً، ايمقصمقد ىمٙمف

وَم٣م ايمٛمٚمق آصمتامفمل ايمذي يٛمجزه اظمراهؼ دم آطمر أي٣مم اظمراهٗم٥م إٓ ، طمالل سمٖم٣مفمٙمف آصمتامفمل

جمتٚمٔم٥م وَم٣م ايمٌٛم٣مء اجلديد يمُمخِمٝمتف إٓ ايمٗمٝمؿ ايمتل ٞمتٝمج٥م سم٘مٝمػ ذاسمف َمع ايمٛمٚمط ايمثٗم٣مدم ايم٣ًمئد دم 

 -حتعم هب٣م وإهداف ايمتل رنم٤م دم حتٗمٝمٗمٜم٣م

 :هذا ويٚمت٣مز ٞمٚمق اظمراهؼ آصمتامفمل فمـ ٞمٚمق ايمْمٖمؾ وايمراؾمد زمخِمٝمِمتكم ,

آٞمًج٣مم َمع  "سمقىمٝمد ايمذات  "ايمثٗم٥م زم٣ميمٛمٖمس  "ر ويٌدو دم اظمٝمؾ يمٙمجٛمس أطم: ايمت٣ميمػ , أ

 -َمدى ايمتٖم٣مفمؾ آصمتامفمل اسم٣ًمع "مج٣مفم٥م إسمراب 

 -ايمتٔمِم٤م واظمٛم٣مهم٥ًم "وي٘مقن َمـ طمالل ايمتٚمرد وايمًخري٥م : ايمتْمقر , ب

وُيرص اظمراهؼ أن ي٘مقن ؾمٌٝمٜم٣م زمٟمسمرازمف ٓفمتٗم٣مده أن اطمتالهمف فمٛمٜمؿ ي٘مقن هم٣مئٗم٣م أَم٣مم ومٌقيمف 

اصمتامفمٝم٣م وٓ يٛم٣مومض ذيمؽ ؽمٔمك اظمراهؼ يمالؽمتٗمالل زمُمخِمٝمتف فمـ أهسمف همٜمق زمح٣مصم٥م 

قد إهؾ وزمح٣مصم٥م يمٙمٚم٘م٣مٞم٥م اخل٣مص٥م دم جمتٚمٔمف زم٣مإلو٣مهم٥م إلم إحل٣مح احل٣مصم٥م يمالؽمتٗمالل َمـ ومٝم

 -اجلٛمًٝم٥م وايمٌح٧م فمـ همٙمًٖم٥م َمروٝم٥م حلٝم٣مسمف ايمٗم٣مدَم٥م

ٓ زمد ٕدب اظمراهٗم٥م أن ئمل ايمٛمٚمق آصمتامفمل دم همؼمة اظمراهٗم٥م َمـ أصمؾ زمٛم٣مء ؾمخِمٝم٥م اظمراهؼ 

تل سمدور ضمقهل٣م َمقوقفم٣مت زمُم٘مؾ ؽمٙمٝمؿ ويٓمٜمر هذا ايمقفمل َمـ طمالل همٜمؿ اظمٜمامت ايمٛمامئٝم٥م ايم

 :أدب اظمراهٗم٥م وأهؿ هذه اظمٜمامت
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 إوم٣مَم٥م فمالوم٣مت اصمتامفمٝم٥م ٞم٣موج٥م َمع ايمرهم٣مق ,1

 حتٗمٝمؼ آؽمتٗمالل آومتِم٣مدي ,2

 حتٗمٝمؼ آؽمتٗمالل ايمٔم٣مؿمٖمل فمـ ايمقايمديـ وايمراؾمديـ ,3

 ايمتْمٙمع يمإلؽمٜم٣مم دم اظمجتٚمع ,4

 اظم٣ًمفمدة فمعم اطمتٝم٣مر َمٜمٛم٥م َم٣م ,5

 ٣مآؽمتٔمداد يمٙمزواج اهي ,6

 ايمتحقم زمًٙمقك اصمتامفمل َم٠ًمول ,7

 اىمت٣ًمب جمٚمقفم٥م َمـ ايمٗمٝمؿ اإلجي٣مزمٝم٥م ,8

وسمٌدد ايمٔمالوم٣مت وشمٝمٗم٥م زمكم اظمقوقع ايمٗمِميص وايمُمٔمري ايمذي يٗمٌؾ فمٙمٝمف اظمراهؼ واظمٜمامت 

ايمٛمامئٝم٥م َمـ طمالل َمٔمرهمتٛم٣م أن اظمراهؼ ُي٤م ومِمص اظمٕم٣مَمرات وايمٌْمقٓت وإيمٕم٣مز وايمٌماع 

ايمُمٔمر ايمذي يتٕمٛمك زمٟمجم٣مد ايمقؿمـ وأزمْم٣مل إَم٥م هم١مذا مل ُيٗمؼ إدب  زمكم أزم٣مء وإزمٛم٣مء ىمام ُي٤م

َم٣م يِمٌق إيمٝمف اظمراهؼ سمرىمف ٕن ومِمص ايمٌْمقٓت سمٖميض إلم َمٜمٚم٥م ٞمامئٝم٥م هل سمٔمٙمؼ ايمٛم٣مؾمئ زم٣مظمثؾ 

إفمعم وؽمٔمٝمف يمٙمتُمٌف زمف وسمٗمٚمص ؽمٙمقىمف ىمام أن ايمرواي٣مت ايمتل سمٔم٣ميم٨م حترر ايمٖمتٝم٣من سمٖميض إلم 

 -ًٙمقك آصمتامفمل اظم٠ًمول اظمٗمٌقل اصمتامفمٝم٣مَمٜمٚم٥م ٞمامئٝم٥م هل حتٗمٝمؼ ايم

وومد سمتٔمدد اظمٜمامت ايمتل يٖميض إيمٝمٜم٣م اظمقوقع ايمقاضمد ىمام سمتٔمدد ايمٗمٝمؿ ايمتل يٕمرؽمٜم٣م هذا 

اظمقوقع وضمتك ايمٌقيمٝمًٝم٥م ايمتل سمِمقر َمُم٣مهد ايمنوم٥م وآضمتٝم٣مل ختدم ايمٛم٣مؾمئ إذا َم٣م اضمًـ 

امفمل ونمرؽمٜم٣م يمٗمٝمؿ احلؼ َمٔم٣مجلتٜم٣م زمُم٘مؾ صمٝمد َمـ طمالل اَمتِم٣مصٜم٣م ظمٓم٣مهر ايمتْمقر آصمت

واخلغم واجلامل وجتًدهي٣م يمٙمٛمت٣مئ٨م ايمقوٝمح٥م يمالٞمحراف وإيٗم٣مـمٜم٣م ظمٓم٣مهر اؽمتٔمامل ايمذىم٣مء 

 -وإفمامل ايمٖم٘مر دم ايمٗمّم٣مي٣م اظمٔمٗمدة

خ0ادليّبدخاٌنّبئْخخألدةخادلشاىمخ-8

يٛمْمٙمؼ أدب اظمراهٗمكم دم وفمٝمف يمٙمٚمٜمامت ايمٛمامئٝم٥م وئًمك يمتجًٝمده٣م دم َمقوقفم٣مت َمٔمٝمٛم٥م َمـ 

 :ت ايمت٣ميمٝم٥مايمٔمالوم٣م
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زمٟمهسمف فم٤مء شمٗمٝمؾ وئًمك يمٙمتخٙمص َمٛمٜم٣م وزمٛم٣مء ؾمخِمٝمتف اظمًتٗمٙم٥م  فيرى اظمراهؼ أن فمالومت

فمـ إهة وهذا َم٣م يقومٔمف دم َمُم٣مىمؾ ٞمٖمًٝم٥م واصمتامفمٝم٥م واومتِم٣مدي٥م ىم٣مٞم٦م آهة حتتٚمؾ أفم٣ٌمءه٣م 

سمٛمٔم٘مس فمعم واومٔمف همتجٔمٙمف  يم٘مقٞمف ٓ يًتْمٝمع ضمؾ هذه اظمُم٣مىمؾ يٙمجٟم إلم أضمالم ايمٝمٗمٓم٥م ايمتل

ايمٛم٣مؾمئ دم سمٔمٌغمه فمـ رنمٌتف دم يثقر فمعم َمالضمٓم٣مت وايمديف ضمقل ؽمٙمقىمف ويم٣ٌمؽمف وضمديثف ويتٌع 

شمٛم٣من ٓٞمٖمِم٣مل فمـ اهسمف ؿمروم٣م ؾمتك هم٣ميمذىمر يدطمـ وإٞمثك هتتؿ زم٣محلقم وأدوات ايمزيٛم٥م واآ

ايمدان ويٛمٖمران َمـ هة ويرهمّم٣من ايمٔمٚمؾ ايمذي ي٘مٙمٖمٜمام زمف ايمقزم٣مٕ ةيٓمٜمران ٞمقفم٣م َمـ ايمالَم٣ٌمٓ

رائٜمام ويم٣ٌمؽمٜمام وفمالوم٣مهتؿ آصمتامفمٝم٥م ويْم٣ميم٣ٌمن آٜم٣مت وايمٛمِم٣مئح ويٌمان فمعم اضمؼمام ايمتقصمٝم

- زه٣متٛمتيمصْمح٣مهبام يمٙمزي٣مرات وااظم٣مل فمٙمٝمٜمام وزمحٗمقق متٝمز فمـ آطمريـ دم آهة ىم١منمداق ا

ًٌل يمُمخِمٝم٥م وَمٜمٚم٥م أدب اظمراهٗم٥م آهتامم زم٣ميمٗمٝمؿ آصمتامفمٝم٥م اظم٣ًمفمدة فمعم آؽمتٗمالل ايمٛم

ٝمؿ ايمتل يْمرضمٜم٣م هذا إدب اظمراهؼ فمـ اهسمف ٞمٖمًٝم٣م واصمتامفمٝم٣م ٓ اومتِم٣مدي٣م فمعم أن سمدور ايمٗم

 داب ايمٔم٣مَم٥م واخل٣مص٥م وايمًٙمقك اإلجي٣ميبضمقل أ

خ0لبئّخخاٌمُْخاٌيتخطنفيبخ$ًاّذ#خادلالئّخخٌٍضمبفخخاٌؼشثْخ

 ايمٓمرف وايمٙمْم٣مهم٥م ومقافمد ايمًٙمقك ايمتقاوع

 طمالقايم٘مرم وايمٔمْم٣مء ايمت٣ًمَمح إ

 ايمِمح٥م ايمٛمٓم٣مهم٥م اخلػمة اجلٝمدة

 اجلامل اظمرح ايمتٔمٌغم ايمذايت اظمٌدع

 ايمًٔم٣مدة ايمتحِمٝمؾ وايمٛمج٣مح اضمؼمام ايمذات

 ايمتٗمدير ٞمٖمل ايمٔمدوان احلرص وآٞمت٣ٌمه

 ايمتِمحٝمح اظمٓمٜمر اؽمتٗمالل ايمٖمرد

 اظمٔمرهم٥م ايمثٗم٣مهم٥م

ق إيمٝمٜم٣م ايمٛم٣مؾمئ فمعم وجي٤م فمعم أدب اظمراهٗم٥م سمرؽمٝمخ ايمٗمٝمؿ اإلجي٣مزمٝم٥م واظمٜمامت ايمٛمامئٝم٥م ايمتل يرٞم

 أٞمف جي٤م جتٛم٤م ؿمرح هذه ايمٗمٝمؿ زمُم٘مؾ َم٣ٌمذ وأٞمف جي٤م اؽمتٔمامل ايمْمريٗم٥م ايمّمٚمٛمٝم٥م
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َمؼمؽمخ دم اظمراهؼ فم٣مدات وومٝمؿ َم٣م ىم٣من ئمرهمٜم٣م َمـ ومٌؾ ؽمـ اظمراهٗم٥م يمذيمؽ هم١من اٞمدَم٣مج 

يٛمحرف ايمٛم٣مؾمئ زمٖمٔمؾ  ايمٛم٣مؾمئ دم مج٣مفم٥م إسمراب فمٛمٌم َمٜمؿ ٕٞمف ذو أشمر همٔم٣مل دم ؾمخِمٝمتف همٗمد

أسمرازمف وومد يًٙمؽ ايمٛم٣مؾمئ ايمًٙمقك )أٓ اصمتامفمل( زمٖمٔمٙمٜمؿ همٝمنق وئمتدي وهيدد إَمـ وومد 

يـ ويدفمقه ايمقاصم٤م ؿ ايمٛمُم٣مط وايمتٔم٣مون وضم٤م آطمرٙمٔمتٖمٝمد َمـ ؽمٙمقك أطمريـ همٝمتيً

ٕهن٣م ٞمدَم٣مج زمجامفم٥م إسمراب واطمتٝم٣مر اجلٝمد َمٛمٜم٣م ٕهن٣م اظم٠مشمر ؽمٙم٣ٌم أو اجي٣مزمٝم٣م وايمؼمزمقي إلم آ

 :اظمحدد ظمجرى ايمرئٝمس يمُمخِمٝمتف وفمعم أدب ايمٛم٣مؾمئ٥م أن خيدم اظمراهٗمكم دم

 اطمتٝم٣مر إصدوم٣مء , أ

 سمرؽمٝمخ ايمٗمٝمؿ اإلجي٣مزمٝم٥م , ب

 ٥مٞمٌذ ايمٗمٝمؿ ايمًٙمٌٝم , ت

 دفمؿ ايمٗمٝمؿ اإلجي٣مزمٝم٥م ايمتل زرفمتٜم٣م آهة , ث

 اظمراهؼ ٥ماظمٛمٓمقَم٥م ايمُم٣مَمٙم٥م يمٙمٗمٝمؿ دم ؾمخِمٝم زمٛم٣مء , ج

 َمع ايمٛمٚمط ايمثٗم٣مدم ايم٣ًمئد دم جمتٚمٔمف اظم٣ًمفمدة فمعم ايمت٘مٝمػ , ح

 :فمالوم٥م اظمراهؼ زمٚمجتٚمٔمف ووؿمٛمف وأَمتف ,3

يٖمؼمض دم اظمراهؼ أن ي٘مقن ؽمٙمقىمف آصمتامفمل َمٗمٌقٓ َمـ إهمراد ايمذيـ ئمٝمش زمٝمٛمٜمؿ ٕٞمف 

ىمٖمرد دم اظمجتٚمع َمْم٣ميم٤م زمٚمرافم٣مة اظمٙم٘مٝم٥م ايمٔم٣مَم٥م وايمتٔم٣مون َمع آطمريـ وحتٗمٝمؼ إهداف 

آجت٣مه ايمٛمٖمٔمل إٞم٣مين وٞمٌذ ايمٗمًقة و زمتٔم٣مد فمـ آنمؼمابيمٗمقَمٝم٥م وآٓصمتامفمٝم٥م وايمقؿمٛمٝم٥م واا

واخلداع وآهاف واخلٝم٣مٞم٥م وجي٤م فمعم اظمجتٚمع إذا أراد َمـ اظمراهؼ أن ي٘مقن فمّمقا همٔم٣مٓ أن 

ي٠مَمـ يمف ضمري٥م ايمٗمقل وايمٔمٚمؾ وآٞمتٗم٣مد وايمٔمٝمش احلر ايم٘مريؿ وسمٗم٣مس ايمِمح٥م دم ايمٔمالوم٥م زمكم 

طمالص دم ايمٔمٚمؾ وحتٚمؾ اظم٠ًمويمٝم٥م وايمدهم٣مع فمـ ايمقؿمـ واظمٙم٘مٝم٥م اظمراهؼ واظمجتٚمع زمٚمدى اإل

 -ايمٔم٣مَم٥م وَمٛمع ايمٓمٙمؿ وآؽمتٕمالل وسمٔمزيز اٞم٣ًمٞمٝم٥م اإلٞم٣ًمن

خ0اخلظبئضخاٌٍغٌّخخألدةخادلشاىمخ-9

خ0ادلمذِخ
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سمٔمد ايمٙمٕم٥م ٞمٓم٣مَم٣م َمـ ايمرَمقز ايمُمْمقي٥م وايم٘مت٣مزمٝم٥م حتت٣مج إلم ومدرة وٞمّم٨م وسمقاهمؼ فمٗمقم وضمرىمل 

ايمِمحٝمح وهل َمّمٚمقٞم٥م ىمٔمٓم٣مم فمٛمد ايمْمٖمؾ ومٌؾ آؽمتٔمامل وإن وصمًٚمل ضمتك سم٠مدي زم٣ميمُم٘مؾ 

وٓ سمًتٗمٝمؿ اظمٜم٣مرات - ىم٣من ايمْمٖمؾ يتدرج دم اؽمتٔمامهل٣م همٝمٌدأ زم٣مٕؽمامء هم٣مٕهمٔم٣مل هم٣ميمروازمط

سم٣ًمع ايمٌٝمئ٥م اايمٙمٕمقي٥م زمٖمّمؾ سمٔمدد اخلػمة و ايم٘مالَمٝم٥م ايمتٔمٌغمي٥م فمٛمد إؿمٖم٣مل إلم اذا ٞمٚم٦م إطمغمة

ذىم٣مء وؽمالَم٥م احلقاس وايمقؽمط آصمتامفمل وآومتِم٣مدي واظمخ٣ميمْم٥م زم٣مإلو٣مهم٥م إلم َمًتقى ايم

وأول َم٣م يتٔمٙمٚمف ايمْمٖمؾ ايمٔمريب ايمرَمقز ايمٔم٣مَمٝم٥م شمؿ يٛمتٗمؾ إلم ايمٖمِمٝمح٥م ي٣ًمفمده دم إسمٗم٣من ومراءة هذه 

ايمٙمٕم٥م اظمٔمجؿ ايمٙمٕمقي اظمٛمتمم دم َمٖمردات ايمٛمِمقص ويممد اظمرزمقن فمعم رزمط ايمْمٖمؾ زم٣ميم٘مت٣مب 

 ونمرس فم٣مدة اظمْم٣ميمٔم٥م واظمجٙم٥م وسمٗمديؿ اظمقاد ايمُم٣مئٗم٥م واظمٖمٝمدة

خ0ششًؽخزبمْكخاٌجنبءخاٌٍغٌُ

 ووقح ايمٙمٕم٥م زم٣مٓزمتٔم٣مد فمـ ايمٕمٚمقض وايمتداطمؾ دم ايمؼماىمٝم٤م ,1

زم٣ًمؿم٥م ايمٙمٕم٥م وٞمٖمل ايم٘مٙمامت ايمٕمري٥ٌم وسمقهمغم ايمت٘مرار ايمالزم يمٙمٖمٓم٥م واإلىمث٣مر َمـ إيمٖم٣مظ  ,2

أن اظمراهؼ ومد جت٣موز اظمٟميمقهم٥م وايمؼماىمٝم٤م ايمٗمِمغمة وآومتِم٣مد دم اؽمتٔمامل ايمروازمط َمع ايمؼمىمٝمز فمعم 

َمرضمٙم٥م ايمْمٖمقيم٥م وَمٙمؽ احلدود ايمدٞمٝم٣م َمـ اىمت٣ًمب ايمٙمٕم٥م وأٞمف ٓ زمد َمـ زي٣مدة اظمٖمردات يمتحٗمٝمؼ 

 ايمٛمٚمق ايمٙمٕمقي اجلديد

خ0رؼضّضخاٌٍغخخاٌؼشثْخخاٌفظؾ0َخأًال

وهل َمٜمٚم٥م رضوري٥م سمٔمزز سمٔمٙمٝمؿ ايمٛم٣مؾمئ وسمرؽمٝمخ َم٣م اىمتًٌف دم ايمْمٖمقيم٥م وسمِمٛمٝمػ َمٖمردات 

 صمديدة

 :هٗم٥م أن ُيٗمؼ َم٣م يقموفمعم أدي٤م اظمرا

 ايمٙمٕمقي٥م فٓ يراه٣م اظمراهؼ اؽمتٜم٣مٞم٥م زمٚمٔم٣مرهمأن ي٘مت٤م زمٙمٕم٥م زمًٝمْم٥م  , أ

 ؼأن ٓ ي٘مت٤م زمٙمٕم٥م صٔم٥ٌم ٓ يتقاصؾ َمٔمٜم٣م اظمراه , ب

 أن ي٘مت٤م زمٙمٕم٥م أرومك ومٙمٝمال َمـ يمٕم٥م ايمٗم٣مرئ , ت

 أن ي٘مقن َمْمٙمٔم٣م فمعم اظمًتقي٣مت ظمراضمؾ ايمٛمٚمق , ث

خ0اٌؼٌاًِخاٌيتخرفشعخرؼضّضخاٌٍغخخ* 
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 ؿ إدزم٣مء زمج٣مٞمٌكم َمـ صمقاٞم٤م سمٔمزيز ايمٙمٕم٥م فمٛمد اظمراهٗمكماهت

 :وي٘مقن ذيمؽ زم٣مظمح٣مهمٓم٥م فمعم ايمٖمِم٣مضم٥م وايمٌالنم٥م زممموط هل 0األٌفبفخ-خأ

 اؽمتٔمامل ايمٔمرب هلذه إيمٖم٣مظ ,

 وصمقد هذه إيمٖم٣مظ دم اظمٔم٣مصمؿ ,

 اؽمت٣ًمنم٥م ايمذوق ايمٙمٕمقي هل٣م ,

 إص٣مزم٥م اظمٔمٛمك وايمٗمٌم ,

 ٥م فمعم اظمٔم٣مينايمدوم٥م دم اطمتٝم٣مر إيمٖم٣مظ ايمدايم ,

 آزمتٔم٣مد فمـ ايمتٔمٗمٝمد وسمٛم٣مهمر احلروف وايمٕمرازم٥م وخم٣ميمٖم٥م ايمٗمٝم٣مس ,

 آهتامم زم٣مٕيمٖم٣مظ احلًٛم٥م وايمٛمٖمقر َمـ إيمٖم٣مظ ايمٗمٌٝمح٥م ,

 ايمًٜمقيم٥م ايمٛمًٌٝم٥م ,

 فمدم ايمرصمقع إلم اظمٔم٣مصمؿ دم همٜمؿ إيمٖم٣مظ ,

رع وٌط َم٣م ُيت٣مج إلم ايمّمٌط َمـ ايم٘مٙمامت وطم٣مص٥م َمثٙمث٣مت ايم٘مالم ووٌط فمكم اظمّم٣م ,

 وأؽمامء ايمٖم٣مفمٙمكم واظمٖمٔمقيمكم

خ0اٌرتاوْتخ-خة

 ويُمؼمط همٝمٜم٣م أن سم٘مقن همِمٝمح٥م زمٙمٝمٕم٥م

 :َمٔم٣ميغم ايمٖمِم٣مضم٥م وايمٌالنم٥م * 

 صمري٣من ايمؼماىمٝم٤م فمعم ؽمٛمـ ايمٔمرزمٝم٥م ,1

 طمٙمقه٣م َمـ ؤمػ ايمتٟميمٝمػ ,2

 طمٙمقه٣م َمـ سمٛم٣مهمر ايم٘مٙمامت ,3

 طمٙمقه٣م َمـ ايمتٔمٗمٝمد ايمٙمٖمٓمل ,4

٣مد فمـ نمٚمقض ايمدٓيم٥م وَمرافم٣مة ايمٖمِمؾ زمتٔمذيمؽ زمٚمرافم٣مة ايمٗمقافمد ايمٛمحقي٥م وآوي٘مقن 

 وايمقصؾ وشمٗمؾ ايمؼماىمٝم٤م دم ايمٛمْمؼ وايمًٚمع



092 

خ0اٌزمْذخثزخريحخادلشاىكخاٌٍغٌّخ0خصبْٔب

ئمتػم اظمرزمقن ايمذطمغمة ايمٙمٕمقي٥م هل جمٚمقع اظمٖمردات اظم٘متقزم٥م واظمٛمْمقوم٥م ايمتل يٖمٜمٚمٜم٣م ايمٖمرد 

أو ايمرصٝمد أو اظمحِمقل وي٘مقن وم٣مدرا فمعم اؽمتٔمامهل٣م دم َمرضمٙم٥م فمٚمري٥م أو فمٗمٙمٝم٥م وسمًٔمك ايمثروة 

ايمٙمٕمقي إلم إجي٣مد ايمٔمالوم٥م آجي٣مزمٝم٥م زمكم ايمٛم٣مؾمئ وايم٘مت٣مب إذ أن هٛم٣مك إجي٣مزمٝم٥م وسمرزمط زمكم ايمذطمغمة 

ايمٙمٕمقي٥م ودرصم٥م حتِمٝمؾ وذىم٣مء ايمٖمرد وومدرسمف فمعم ايمتٔمٌغم ّغ ىمٙمام ىم٣مٞم٦م اظمٖمردات أىمثر اسمًع 

ـ َمٖمردات يمٕمتف َم٣م قَم٣مت وؽمٜمٙم٦م اظمقاد وايمٔم٘مس صحٝمح واظمريب يًتٔمٚمؾ َمٜمَمدى ادراك اظمٖم

يٛم٣مس ايمقاومع واحلٝم٣مة وايمدراؽم٣مت ايمتل اصمري٦م ضمقل فمدد اظمٖمردات اظمًتٔمٚمٙم٥م نمغم دومٝمٗم٥م رنمؿ 

وصمقد اهتامم اظمرزمكم زمدراؽم٣مت دومٝمٗم٥م يمٙمخِم٣مئص ايمٙمٕمقي٥م طم٣مص٥م فمٛمد اظمراهٗمكم وأدي٤م اظمراهٗم٥م 

يثٌتٜم٣م دم إٞمت٣مصمف إذا أراد ٕدزمف آٞمتُم٣مر همٔمٙمٝمف أن ئمٝمش دم صمق اظمراهٗمكم ويًتٙمؿ َمٖمرداهتؿ شمؿ 

 إديب

خ0اخلظبئضخاٌفنْخخألدةخادلشاىمني-01
ئمد إدب َمـ ايمٖمٛمقن اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمتل حتٚمؾ وـمٝمٖم٥م إٞم٣ًمٞمٝم٥م مج٣ميمٝم٥م سمرزمقي٥م اصمتامفمٝم٥م زمممط أن 

ي٘مقن ذا ؿمٌٝمٔم٥م همٛمٝم٥م حتٗمؼ ذوط إدب وإٓ حتقل إلم )همـ ايم٘مٙمٚم٥م( ٕن اخلِم٣مئص ايمٖمٛمٝم٥م هل 

 ه مج٣مل وصم٣مزمٝم٥م إدب

ويٖمؼمض دم ايمُمٔمر ايمذي ي٘مت٤م يمٙمٛم٣مؾمئ٥م أن ُيرص فمعم َمٗمقَم٣مت جتذب : ايمُمٔمر , أ

 :اظمراهٗمكم إيمٝمٜم٣م وهذه اظمٗمقَم٣مت هل

خ0ادلٌعْمَخاٌجبسصح0خأًال

 :وسمٟميت َمـ َمِمدريـ

ذات  "وسمٛمٌٔم٧م َمـ إوزان واظمراهؼ يٚمٝمؾ إلم ايمٌحقر ايمِم٣مهمٝم٥م : اظمقؽمٝمٗمك اخل٣مرصمٝم٥م ,1

وذيمؽ إلضمداث  "وءة واظمُمْمقرة واظمٛمٜمقىم٥م ايمتٖم٣مفمالت اظمتج٣مٞم٥ًم وإوزان ايمٗمِمغمة اظمجز

، ايمٛمػمة ايمُمديدة اظمتقاسمرة اظمٛم٣مؽم٥ٌم ويٌدو ذيمؽ دم ايمُمٔمر ايمقؿمٛمل ىم٣ميمٛمُمٝمد ايمٔمريب ايمًقري

وأشم٦ٌم ايمتجرزم٥م جترزم٥م ؾمٔمر ايمتٖمٔمٝمٙم٥م أن إوزان اظمتج٣مٞم٥ًم وايمٗمِمغمة - ايمٙمٌٛم٣مين، ايمٖمٙمًْمٝمٛمل

يمْمقيٙم٥م وزٞم٣م ووم٣مهمٝم٥م يم٘من ايمرسم٣مزم٥م َمٗمٌقيم٥م َمـ ضمٝم٧م اظمقؽمٝمٗمك زم٣مإلو٣مهم٥م إلم سمٛمقيع ايمٗمِم٣مئد ا

 وسمٙمقيـ ايمتٝم٣مر آٞمٖمٔم٣مرم
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خ0ادلٌعْمَخاٌذاخٍْخخ-2

وسمٟميت َمـ ايمتٌميع وايمتقازن وٞمٓم٣مم ايمٗم٣مهمٝم٥م وٓ ؽمٝمام ضمرف ايمروي وسمٛم٣منمؿ إيمٖم٣مظ واحلروف 

 ,احلرىم٣مت,واطمتٝم٣مر ايمِمقسمٝم٣مت اظمالئٚم٥م َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م اظمقؽمٝمٗمٝم٥م يمٙمتجرزم٥م ايمُمٔمري٥م اظمدور 

 احلروف ايمُمديدةاحلروف اهل٣مَم٥ًم و

 اٌظٌس0خصبْٔب

وَمٜمٚمتٜم٣م  "ايم٘مٛم٣مي٥م  ,آؽمتٔم٣مرة  ,ايمتُمٌٝمف  "وهل٣م فمالوم٥م وشمٝمٗم٥م زم٣مخلٝم٣مل زمٟمؾم٘م٣ميمف اظمٔمروهم٥م 

خم٣مدفم٥م ايمٗم٣مرئ فمـ ٞمٖمًف وايمتحٙمٝمؼ زمف وَم٣ًمفمدسمف فمعم ايمٖمٜمؿ وآَمتٛم٣مع وهل فمٛمٌم رئٝمس دم 

قان َمُمتٗم٥م َمـ زمٝمئ٥م ؾمٔمر اظمراهٗمكم يٖمؼمض همٝمٜم٣م أن سم٘مقن زاطمرة زم٣محلٝم٣مة واحلرىم٥م ضم٣مهمٙم٥م زمٟميم

وَمدرىم٣مت ايمٛم٣مؾمئ زمٔمٝمدة فمـ ايمٕمٚمقض وايمتٔمٚمٝم٥م واظمًتٚمرة ايمّمٝم٣مع نمغم جم٣مهمٝم٥م يمٙمقاومع واحلٗمٝمٗم٥م 

 سم٣ًمهؿ دم ٞمٚمق احلٝم٣مة ايمقصمداٞمٝم٥م يمديف

خ0األعٌٍةخاخلـبث0ِخصبٌضب

ويرَمل إلم طمٙمؼ َمقهمؼ اٞمٖمٔم٣مرم أو هم٘مري إجي٣ميب يٗمقد اظمراهؼ إلم سمٌٛمل هم٘مرة أو اخت٣مذ َمقومػ 

 :ؽمٙمقب زم٣ميمقؽم٣مئؾ ايمت٣ميمٝم٥موي٘مقن هذا إ

 ايمتٟمشمغم ايمٔم٣مؿمٖمل ايمذي هيز ايمقصمدان ويثغم اظمُم٣مفمر دم وصػ وفمرض ايمٗمّم٣مي٣م ,1

 اإلومٛم٣مع ايمٖم٘مري زم٣مفمتامد ايمٗمٝم٣مس وايمتٔمٙمٝمؿ وايمتُم٣مزمف وجتٛم٤م ايمتٗمرير واظم٣ٌمذة وايمتْمقيؾ ,2

اؽمتخدام أيمقان إؽمٙمقب اإلٞمُم٣مئل ىم٣ميمتٔمج٤م وآؽمتٖمٜم٣مم واظمدح وايمذم وإَمر  ,3

 ل وايمٛمداء واإلٞم٘م٣مر َمع اؽمتخدام إؽمٙمقب إديب اخلغميوايمٛمٜم

خ0اٌنضشخجبّْغخأشىبٌوخ-خة

 اخلْم٥ٌم ,اخل٣مؿمرة  , اظمٗم٣ميم٥م ,اظمنح  ,ايمرواي٥م  ,ايمٗمِم٥م 

 :اظمٗمقَم٣مت ايمٖمٛمٝم٥م دم ايمٖمٛمقن ايمٛمثري٥م ايمٗمِمِمٝم٥م ,1

 ويٗمِمد هب٣م ايمٗمِم٥م وايمرواي٥م واظمنضمٝم٥م ٓؾمؼماىمٜم٣م دم سمٗمٛمٝم٣مت واضمدة وإؿم٣مر فم٣مم ويٖمؼمض أن

 حتٗمؼ ايمتٗمٛمٝم٣مت ايمت٣ميمٝم٥م

خ0احلجىخ0خأًال
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وهل جمٚمقفم٥م احلقادث ايمقاردة دم ايمٔمٚمؾ ايمٗمِميص أو اظمنضمل َمرسم٥ٌم إَم٣م سمرسمٝم٣ٌم زَمٛمٝم٣م ؽمٌٌٝم٣م 

وإَم٣م نمغم َمرسم٥ٌم سمرسمٝم٣ٌم زَمٛمٝم٣م وؽمٌٌٝم٣م وايمث٣مٞمٝم٥م َمـ احلٌ٘م٣مت اظمٔمٗمدة اظمح٥ٌٌم يمٙمٚمراهٗمكم وهل 

 ٗم٣مرئاظمٗم٣ميٝمس ايمذي زمقاؽمْمتف يقهمر ايم٘م٣مسم٤م صمق ايمتُمقيؼ همٝمف يمٙم

خ0احلٌاس0خصبْٔب

وهق ضمدي٧م ايمُمخِمٝم٣مت إَم٣م أن ي٘مقن داطمٙمٝم٣م ىمحدي٧م اإلٞم٣ًمن يمٛمٖمًف أو طم٣مرصمٝم٣م 

 ىم٣محلدي٧م َمع أطمريـ وهق فمامد ايمٗمِم٥م وايمرواي٥م ويُمؼمط همٝمف

زمٚمٗم٣مدير حمددة سمٔمػم فمـ طمِم٣مئص وَمقاومػ : ايمؼمىمٝمز واإلجي٣مز واإلٞم٣مرة وايمٙمٚمح٥م , أ

 -ايمُمخِمٝم٣مت هم١مذا ؿم٣مل أصٌح هدا

وذيمؽ يمٝم٘مقن َمٔمػما فمـ َمًتقى ىمؾ َمت٘مٙمؿ هم٘مري٣م وواومٔمٝم٣م وٞمٖمًٝم٣م وؾمٔمقري٣م : ايمتٛمقع , ب

 َمتجٛم٣ٌم ايمٔم٣مَمٝم٥م َمٔمػما فمـ ضمدود ايمُمخِمٝم٥م

 سمتجٛم٤م اإلنمراب واظم٣ٌميمٕم٥م دم زمالنم٥م إؽمٙمقب: ايمًٜمقيم٥م وايمرؾم٣موم٥م وايمقوقح , ت

 َمرافم٣مة طمِم٣مئص اإليٗم٣مع ايمِمقيت وسمتٚمٝمز هب٣م اظمنضمٝم٥م ٕهن٣م سم٘مت٤م يمت٠مدي , ث

خ0ٌٌطفاٌغشدخًا0خصبٌضب

همٜمق طم٣مص٥م َمـ طمِم٣مئص ايمٗمِم٥م يًتخدم يمتٗمديؿ احلٗم٣مئؼ وحتٙمٝمؾ اظمُم٣مفمر ووصػ 

ٝمل اجلقاَمد وإؾمٝم٣مء ايم٣ًمىمٛم٥م ايمُمخِمٝم٣مت وئمتٚمد ايمقصػ إؽمٙمقب اإلٞم٣ًمين ايمذي ُي

 :ايمقصػ ؿمرهم٣م فمزيٛم٣م ٕن نم٣ميتف اإلؽمٜم٣مم دم ايمٔمٚمؾ ايمتخٝمقم وهق ٞمقفم٣من يٙمٌسو

 جيًد ايمًمء زمٔمٝمدا فمـ اظمتٙمٗمل: سمِمٛمٝمٖمل , أ

يتٛم٣مول واومع ايمًمء وصداه فمٛمد اظمتٙمٗمل وأدب اظمراهٗمكم ئمتٚمد ىمثغما فمعم هذا : سمٔمٌغمي , ب

 ٜمؿ دم سمٛمٚمٝم٥م ايمثروة ايمٙمٕمقي٥م واحلِمٝمٙم٥م اظمٔمرهمٝم٥م واظمٙم٘م٥م ايمتخٝمٙمٝم٥مايمٔمٛمٌم ٕٞمف يً

خ0اٌشخظْبد0خساثؼب

ن وهل أؾم٘م٣مل همٛمٝم٥م َمتخٝمٙم٥م سمٔمػم فمـ اظمٔم٣مين وإهم٘م٣مر وأراء دم زمٝمئ٥م َمٔمٝمٛم٥م سمٕم٣مير اإلٞم٣ًم

ايمقاومٔمل وسمًخر ظمٕمزى َمٔمكم وسمًتٚمد زمٔمض َمالحمٜم٣م َمـ ايمقاومع وومد سمرسمٖمع إلم َمًتقى ايمرَمز 

ومتثؾ ذُي٥م اصمتامفمٝم٥م وزمٔمّمٜم٣م ي٘مقن رئٝم٣ًم أو حمقري٣م وأطمر ي٘مقن شم٣مٞمقي٣م وه٣مَمُمٝم٣م وومد سم٘مقن 
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وومد سم٘مقن  "نمغم ٞم٣مَمٝم٥م  "ايمُمخِمٝم٥م َمًْمح٥م ذات زمٔمد فم٣مؿمٖمل أو هم٘مري واضمد ؿمٝمٙم٥م ايمٗمِم٥م 

 ات أزمٔم٣مد َمٔمٗمدة َمتْمقرة وومد سمِمٌح دم ايمٛمٜم٣مي٥م صقرة َمٕم٣ميرة يمٙمٌداي٥مؾمخِمٝمتف ٞم٣مَمٝم٥م ذ

وهذه ايمُمخِمٝم٣مت سم٘م٤ًم إشمر إديب ضمٝمقي٥م وسمًٜمؿ دم إضمداث فمٛمٌم اجلذب وايمتُمقيؼ 

زمحٝم٧م  "ايمٛمّم٣مل  ,ايمٔمٚمؾ  ,ايمٗمقل  "فمعم أدب اظمراهٗمكم وأن يٙمتزم ايمُمخِمٝم٥م ايمقاوح٥م دم 

 ٗمٝمؿ اإلجي٣مزمٝم٥م وايمٌْمقيمٝم٥ميرى همٝمٜم٣م ايمٛم٣مؾمئ ٞمٖمًف وَم٣م ُي٤م وزمحٝم٧م حتٚمؾ ايم

خ0أشىبيخاخلْبيخيفخأدةخادلشاىمخ

 :أزمرز آؾم٘م٣مل ايمتل يٓمٜمر همٝمٜم٣م اخلٝم٣مل دم أدب اظمراهٗمكم

 :ايمٗمِم٥م أو اظمنضمٝم٥م ٕن ,1

 فم٣مظمٜم٣م ايمقاومع ايمٖمٛمل اخلٝم٣مرم ايمٗمري٤م َمـ ايمقاومع ايمٔم٣مدي ,

 ايم٘م٣مسم٤م همٝمٜم٣م خيٙمؼ هذا ايمقاومع زمح٤ًم ايمدواهمع ,

ىمٛم٣مي٥م  ,اؽمتٔم٣مره  ,سمُمٌٝمف  "ٝم٥م وي٘مقن َمـ طمالل ايمِمقرة ايمٖمٛمٝم٥م اخلٝم٣مل وؽمٝمٙم٥م سمٔمٌغمي٥م همٛم ,2

 هن٣م سم٘م٤ًم ايمتٔمٌغم َمزيد َمـ احلٝمقي٥مهذه ايمِمقرة زمحد ذاهت٣م طمٝم٣مل َمقضمل ٕ "

 :وذيمؽ زمـ: ايمتِمقير ايمقصٖمل اظم٣ٌمذ ,3

وصػ ايم٘م٣مسم٤م يمٙمْمٌٝمٔم٥م واظمٔم٣مَمؾ واظمٔم٣مرك واحلٝم٣مة ضمٝم٧م يِمٌح هذا ايمقصػ سمرىمٝم٤م  ,

 طمٝم٣مرم فمعم نمرار ايمقاومع

 :اؽمٙمقب ايمتُمخٝمص واإلضمٝم٣مء ايمذي ,4

 :جئمؾ إؾمٝم٣مء اظمٔمٛمقي٥م اظمتِمقرة اؾمخ٣مص٣م َمتحرىم٥م ىمٗمقل ايمُم٣مفمر ,

 َمررت فمعم اظمروءة وهل سمٌ٘مل همٗمٙم٦م فمالم سمٛمح٤م ايمٖمت٣مة

 وخيٙمع احلٝم٣مة فمعم آؾمٝم٣مء اجل٣مَمدة ىم٣مظمح٣مور زمكم ايمٓم٣ممل وؾمٌح اظمقت ,

 اؽمٙمقب ايمرَمز وذيمؽ ,5

 "ايمٌماخ واؽمتخدام ايمدصم٣مصم٥م رَمزا يمإلٞم٣ًمن ايمّمٔمٝمػ  ىم٣مؽمتخدام ايمديؽ يمالطمتٝم٣مل وىمثرة ,

 طمغم ديمٝمؾ فمعم ذيمؽ "ايمثقر وزير وإرٞم٤م رؽمقل  "وومِمص ىمٙمٝمٙم٥م ودَمٛم٥م  "َمذىمرات دصم٣مصم٥م 
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 :سمِمقير إضمالم وأَم٣مل ,6

 :ويٙمجٟم إيمٝمف ايم٘م٣مسم٤م يمٛمٗمؾ ايمٗم٣مرئ إلم صمق إضمالم إذ أن

 اإلٞم٣ًمن ي٘مٚمؾ دم إضمالم َم٣م ٞمٗمِمف دم ايمقاومع ,

 يُم٣مهد ايمٕمٛمكهم٣ميمٖمٗمغم  ,

 واظمجرم يُم٣مهد إضمالم اظمزفمج٥م ,

 وايمْمٖمؾ ُيٙمؿ زم٣مهلدي٥م ,

 وايمث٘معم سمٔم٣ميش صقرة همٗمٝمده٣م ,

 وايمٔم٣مؾمؼ يتِمقر هٝمئ٥م فمُمٝمٗمتف ,

 :اخلٝم٣مل ايمٔمٙمٚمل ايمذي ,7

 * يثغم همٔم٣ميمٝم٥م ايمتِمقر اخلالق فمٛمد ايمٗم٣مرئ ىمٟمن

 يتحدث فمـ اطمؼمافم٣مت مل سم٘مـ َمقصمقدة ,

 ئٝم٥م سمًٌح وسمٕمقص وسمْمغمىمِمٛمع زورق ٓ يٕمرق وصٛمع َمرىم٥ٌم همّم٣م ,

طمغم ديمٝمؾ  "اجلزيرة اخلٖمٝم٥م  " "فمممون ايمػ َمٝمؾ حت٦م ايمٌحر  "وومِمص صمقل همغمون  ,

 فمعم ذيمؽ

 :اظمٕم٣مَمرات وآىمتُم٣مهم٣مت وايمرضمالت ,8

 :هذه ايمٗمِمص سمروي ضمٗم٣مئؼ وومٔم٦م زمٟمؽمٙمقب َمثغم يمٙمخٝم٣مل

 ىم٣مٓٞمتٗم٣مل يمٙمٗم٣مرات ايمٌٔمٝمدة ,

 آٞمتٗم٣مل يمٙمٗمْم٤م ايمُمامرم ,

 زم٣متوآٞمتٗم٣مل إلم ايمٕم٣م ,

 نم٣ميتٜم٣م إشم٣مرة ايمدهُم٥م زمام ختٙمٗمف َمـ أزَم٣مت ,

خاٌغريحخًأدةخادلشاىمني-00

 (سمٔم٣مريػ وأؽمس)همـ ايمًغمة وايمؼماصمؿ 
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 سمٔمريػ هل همـ أديب يًٝمْمر ضمٝم٣مة ايمُمخِمٝم٣مت ايمذاسمٝم٥م وإدزمٝم٥م وايمت٣مرخيٝم٥م , أ

 :َمٗمقَم٣مهت٣م , ب

 ؿم٣موم٥م همٛمٝم٥م يثٌتٜم٣م إدي٤م دم َمقوقفمف ,

 ومٝمؿ يّمٚمٛمٜم٣م سمٔمٌغمه ,

 :هدهمٜم٣م , ت

 إزمراز ومدرة إدي٤م وزمرافمتف ايمٖمٛمٝم٥م ,1

 آؽمتٖم٣مدة َمـ ضمٝم٣مة ايمُمخِمٝم٣مت اظمؼمصمؿ هل٣م ,2

 فمدم جتٛم٤م ايمًٙمٌٝم٣مت دم ضمٝم٣مة ايمُمخِمٝم٣مت اظمؼمصمؿ هل٣م ,3

 :َمدارؽمٜم٣م , ث

 َمدرؽم٥م ايمتمميح وايمتحٙمٝمؾ ايمدومٝمؼ يمٙمقصقل يمالؽمتٛمت٣مج يمدومٝمؼ وؿم٣مزمٔمٜم٣م أىم٣مديٚمل ,1

 ٔمٙم٥م وؿم٣مزمٔمٜم٣م اإليامن زمام وم٣مل ايمٗمدَم٣مءَمدرؽم٥م ايمٌٝم٣من اإلٞمُم٣مئل اظمٖم٘مؽ واحلامؽم٥م اظمٖمت ,2

َمدرؽم٥م سمٔمٛمك زم٣مجل٣مٞم٤م اإلٞم٣ًمين فمعم أؽم٣مس َمـ اجلق ايمت٣مرخيل َمتٌٔم٥م ضمٝم٣مة ايمُمخِمٝم٥م  ,3

 وسم٘م٣مَمٙمٜم٣م

صمػمان  ,فمٌٗمري٣مت ايمٔمٗم٣مد  ,حمٚمد فمقم ايم٘مٌغم ؾمٖمٝمؼ نمرزم٣مل  ,ضمٝم٣مة حمٚمد ضمًكم هٝم٘مؾ  "

 "ظمٝمخ٣مئٝمؾ ٞمٔمٝمٚم٥م 

خ0ؿشّمخخوزبثخخاٌغريحخ-خط

رؽمؿ صقرا ٞمٖمًٝم٥م يمٙمُمخِمٝم٥م سمٔمرض َمـ طمالهل٣م اخلِم٣مئص ايم٣ٌمرزة هل٣م ؿمريٗم٥م ايمٔمٗم٣مد وسم ,1

 واحلقادث اظمخت٣مرة دون رؽمؿ يمُم٘مؾ اجلقاٞم٤م ايمُمخِمٝم٥م

سمند احلقادث وسمٔمٙمؼ فمٙمٝمٜم٣م وسمٛم٣مومش أراء همٝمٜم٣م وىمٙمٛمٜم٣م سمٌدد ايمِمقرة : ؿمريٗم٥م اهلٝم٘مؾ ,2

 "٣مة ايمٖم٣مروق ضمٝم ,ضمٝم٣مة ايمِمديؼ  ,ضمٝم٣مة حمٚمد  "اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م وحتٝمٙمٜم٣م إلم ؽمغمة سم٣مرخيٝم٥م صم٣مَمده 

وسمُمغم وهمؼ َمٛمٜم٨م سم٣مرخيل َمع ايمٔمٛم٣مي٥م زم٣ميمٓمروف اظمحٝمْم٥م وهذا جئمٙمٜم٣م : ؿمريٗم٥م نمرزم٣مل ,3

 زمٔمٝمدة فمـ إدب ومري٥ٌم َمـ ايمت٣مريخ ىمًغمة حمٚمد فمقم ايم٘مٌغم
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وسمٔمتٚمد آؽمتٔمراض ايمتِمقيري ضمٝم٧م يًتٔمرض ايم٘م٣مسم٤م َمالَمح : ؿمريٗم٥م ؿمف ضمًكم ,4

واؽمتج٣مزم٣مهت٣م ايمُمٔمقري٥م وهل أومرب  ايمُمخِمٝم٥م ويًتٔمرض زمٔمض احلقادث َمِمقرا اٞمٖمٔم٣مٓهت٣م

 يمٙمٔمٚمؾ إديب َمـ ايمت٣مريخ

خ0ًاعجبدخوبرتخاٌغريحخ-د

 أن ي٘مقن وافمٝم٣م يمٖمٛمف ,1

آؿمالع فمعم ايمٔمٙمقم اظم٣ًمفمدة ىمٔمٙمؿ ايمٛمٖمس وايمٌحقث ايمْمٌٝمٔمٝم٥م وفمٙمؿ ايمت٣مريخ  ,2

 واجلٕمراهمٝم٥م

 آؿمالع فمعم َم٣م يتٔمٙمؼ زم٣ميمٌٝمئ٥م واجلٛمس وايمزَم٣من ,3

 وٞمُمٟمسمف وومٝمٚمتف وسمٗم٣ميمٝمدهاإلظم٣مم زمْمٌٝمٔم٥م اظمجتٚمع  ,4

 َمٔمرهم٥م صمقاٞم٤م ايمُمخِمٝم٥م وَمٗمقَم٣مهت٣م ,5

فمتامد فمعم اخلٝم٣مل ىمام حتدث دم يمقوم٣مئع وإضمداث زمُم٘مؾ همٛمل دون آإَم٣مٞم٥م دم سمًجٝمؾ ا ,6

 ايمٗمِم٥م

خ0ٔشأحخفٓخاٌغريحخيفخاألدةخاٌؼشثِ

ول َم٣م ٞمُمٟم طمالل ووع ؽمغمة حلٝم٣مة ايمرؽمقل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ أٞمُمٟم همـ ايمًغم دم أدزمٛم٣م 

 :ايمِمح٣مزم٥م ايم٘مرام وومد أؾم٣مر امحد أَمكم إلم أن ايمتٟميمٝمػ دم إدب ايمٔمريب ايمٗمديؿ ىم٣من فمعم ٞمقفمكمو

ىمٝمٖمٝم٥م  ,ؿمٌٗم٣مت ايمُمٔمراء  ,َمٔمجؿ إدزم٣مء  ,إنم٣مين  "، ٞمقع سمٟمؽمس فمعم سمراصمؿ ايمرضم٣مل , أ

 "ايمدهر 

ايم٘م٣مَمؾ دم ايمٙمٕم٥م  , "ٞمقع سمٟمؽمس فمعم اظمخت٣مر َمـ اظمٛمٓمقم واظمٛمثقر وايمٌٝم٣من وايمتٌٝمكم , ب

 "ايمٔمٗمد ايمٖمريد  ,ايمٔمرزمٝم٥م 

 :وومد ىم٣مٞم٦م هذه ايمؼماصمؿ زمًٝمْم٥م مل سمًٙمؽ ؿمريؼ ايمٌح٧م ايمٔمٙمٚمل ضمٝم٧م

 وصػ إؽم٣مؿمغم إلم صم٣مٞم٤م احلٗم٣مئؼ ,1

 ذىمرت احلقادث فمعم فمقاوٜم٣م زمٕمغم حتٚمٝمص وحتٗمٝمؼ ,2

 هدت ايمقوم٣مئع دون سمٗمًٝمؿ اظمقوقع زمتٛمقع اظمؼمصمؿ يمف ,3
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 ى اٞمقاع ايمًغمـمٙم٦م ايمًغمة ايمت٣مرخيٝم٥م ضمتك ايمٔمٌم احلدي٧م أومق ,4

 زمٗمٝم٦م هذه ايمًغم جمٚمقفم٥م َمـ إطم٣ٌمر اظمٟمشمقرة واظمُم٣مهدات ,5

 طمٙمؼ ايمًغم َمـ وضمدة ايمٌٛم٣مء واإلضم٣ًمس زمتْمقر ايمزَمـ ,6

 مل سمتٌع َمراضمؾ ايمٛمٚمق وايمتٕمغم دم ايمُمخِمٝم٥م اظمؼممج٥م ,7

 ـمٙم٦م دون ؾم٘مؾ سم٣مم وحمتقى واف ىم٣مَمؾ ,8

خ0اٌغريحخًأدةخادلشاىمني

خ0دلشاىمنياٌمظضخًاٌغريخِظذسخصشُخألدةخا

زمٕمل إدب ايمُمٔمٌل يروي ؾمٖم٣مه٣م ويؼمهمع فمـ سمدويٛمف ايم٘مثغم َمـ ايم٘مت٣مب ضمتك َمْم٣ميمع 

 وإوي٥ًمه ذيمٝم٣مهمجٚمٔم٦م اإل، ٤م فمعم مجع هذا ايمؼماثايمٔمِمقر احلديث٥م ضمٝم٧م زمدأ آهتامم يٛمِم

ومجٔم٦م  "هقَمغموس  "زمثالشم٥م ومرون فمعم يد  ؿمرادهوٞمٓمٚم٦م أٞم٣مؾمٝمدا ؾمٔمري٥م زمٔمد ضمرب 

 "ومجٔم٦م ايمٗمِمص آٞم٘مٙمٝمزي٥م فمعم يد  "ؾم٣مرل زمغمو  "ًٝم٥م فمعم يد ايمرواي٣مت ايمُمٔمٌٝم٥م ايمٖمرٞم

ومجٔم٦م  "نمريؿ  "ومجٔم٦م ايمٗمِمص أو ايمرواي٣مت ايمُمٔمٌٝم٥م إظم٣مٞمٝم٥م فمعم يد إطمقيـ  "ٞمٝمقزمري 

ضمتك وم٣مَم٦م مجٝمع ؾمٔمقب ايمٔم٣ممل  "ه٣مٞمس اٞمدرؽمقن  "ايمرواي٣مت ايمُمٔمٌٝم٥م ايمدٞمامرىمٝم٥م فمعم يد 

 زمجٚمع سمراشمٜم٣م ايمُمٔمٌل

يًتقضمل أضمد َمنضمٝم٣مسمف َمـ  "اونم٦ًم ؽمؼمٞمدزمرغ  "ايم٘م٣مسم٤م وَمـ صمٜم٥م أطمرى همٜمذا هق 

 "زمرزم٣مرا زمٝم٘م٣مرا  "وهذه هل ايم٘م٣مسم٥ٌم  "ضمذاء أيب وم٣مؽمؿ ايمْمٛمٌقري  "إدب ايمُمٔمٌل ايمٔمريب 

وهذا ايم٘م٣مسم٤م حمٚمد ؽمٔمٝمد رَمّم٣من ايمٌقؿمل يٛمٗمؾ  "ضم٘م٣مي٣مت ايمُم٣مهٛم٣مَم٥م يمٙمٖمردود  "سمًتقضمل 

ٕؽم٣مؿمغم ايمُمٔمٌٝم٥م اؽمتقضمك ومًام َمـ ا ٥مويمٙمٔمرب ىمٛمقز ٞمٖمٝمً "ضم٤م ٞمٚمق وزن  "َمِم٥م  ايم٘مردي٥م

إَمغمة ذات  ,سمٕمري٥ٌم زمٛمل هالل  ,ايمزير ؽم٣ممل  ,يمٝمٙم٥م ويمٝمٙم٥م ايمػ  ,فمٛمؼمة  "ىمٌغما َمـ ىمت٣مزمٛم٣م َمثؾ 

واظمراهٗمكم يٗمٌٙمقن  "همغموز ؾم٣مه  ,ايمٓم٣مهر ضمًـ  ,فمقم ايمزيٌؼ  ,ؽمغمة اظمٙمؽ ايمٓم٣مهر  ,اهلٚم٥م 

إذىم٣مء َمٔمٛمك ايمؼماث يمدهيؿ  زمُم٘مؾ ىمٌغم فمعم هذه ايمٗمِمص وؽمغمة اظمراهٗمكم ٕهن٣م سم٣ًمهؿ دم

قرة آصمتامفمٝم٥م يمٙمٚمجتٚمٔم٣مت ايمتل فم٣مؾم٦م هب٣م سمٙمؽ وسمٔمرهمٜمؿ فمعم اظم٣ميض زمٟمزمٔم٣مده وسمراؽمؿ ايمِم

ايمُمخِمٝم٣مت وَمـ اظم٠مىمد أن ايمٗمِمص وايمًغم ومد أصٌح٦م ايمٖمـ ايمذي يٙمتٜمٚمف اظمراهٗمقن وٓ 

 -أيمػ يمٝمٙم٥م ويمٝمٙم٥م "عم ذيمؽ َمـ ومِمص أدل فم
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 األدةخاٌشؼيبخًادلشاىمني-00

 ؟َمؾ ايم٘م٣مسم٤م َمع إدب ايمُمٔمٌلىمل ىمٝمػ يتٔم٣م

هم١من ايم٘مت٣مب اسمٌٔمقا دم ، هتامم ايم٘مٌغم زم٣مٕدب ايمُمٔمٌل٣من ايمٔمٌم احلدي٧م ومد متٝمز هبذا آإذا ىم

 :سمٔم٣مَمٙمٜمؿ َمع هذا إدب شمالث ؿمرق هل

ضمٝم٧م سمٗمدم هذه ايمْمريٗم٥م ايمٛمص ىم٣مَمال وسمٔمٝمد ىمت٣مزمتف وٚمـ إؽمس : ؿمريٗم٥م ايمتٜمذي٤م , أ

 :ايمت٣ميمٝم٥م

 سمٖمِمٝمح إيمٖم٣مظ ايمٔم٣مَمٝم٥م ,1

 سمِمحٝمح ايمٙمحـ ايمٛمحقي وايمٌمدم وايمٙمٕمقي ,2

 سمٗمقيؿ ايمًٗمٝمؿ َمـ ايمؼماىمٝم٤م واجلٚمؾ ,3

 ٞمٌذ إيمٖم٣مظ ايمٌذيئ٥م وايمٗمِمص اظم٘مُمقهم٥م ,4

 طمتِم٣مر وسمٗمقم فمعم إؽمس ايمت٣ميمٝم٥مطمتٝم٣مر وآؿمريٗم٥م آ , ب

 ايمتٜمذي٤م وهمؼ ايمْمريٗم٥م )أ( ,1

 اطمتٝم٣مر ٞمِمقص َمٛم٣مؽم٥ٌم يمٙمٔمٌم ذووم٣م وهمٛم٣م ,2

 يمٗمِمصسف ايمٛمٓمر فمـ ايمت٣مهمف َمـ ا ,3

 ومت٣ٌمس وسمٗمقم فمعم ايمتٛم٣مول احلر واخلٙمؼ اجلديد وٚمـ إؽمس ايمت٣ميمٝم٥مؿمريٗم٥م آ ,ج

 ضمري٥م آطمتٝم٣مر وايمتٜمذي٤م ,1

 ضمري٥م حتقيؾ صمٛمس أديب إلم صمٛمس أديب آطمر ,2

 حتٚمٝمؾ ايمٛمص أنمراو٣م وإؽمٗم٣مؿم٣مت فمٌمي٥م , 3

خاٌمشآْخاٌىشُّخًأدةخادلشاىمني-03
ٓه يمٙمٖمتٝم٣من ايمٛم٣مؾمئكم اظمراهٗمكم ايمذيـ يرى همٝمٜمؿ ىمام أو، مل يقل ايمٗمرآن ايم٘مريؿ اهتامَمف ايمٖم٣مئؼ

 -ورىمـ زمٛم٣مئٜم٣م ايمث٣مزم٦م وضمِمٛمٜم٣م احلِمكم، فمامد إَمف

وإذا ىم٣من ايمرؽمقل ايم٘مريؿ صعم اهلل فمٙمٝمؿ وصٙمؿ ومد زمدأ دفمقسمف دم إرزمٔمكم َمـ فمٚمره 

، هم١مٞمف افمتٚمد دم سم٘مقيـ دفم٣مئؿ دويمتف وهم٘مرة فمعم ايمٖمتٝم٣من افمتامده فمعم ايمُمٝمقخ وايمرصم٣مل
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ا فمعم ذيمؽ أن ي٘مقن اإلَم٣مم فمقم ىمرم اهلل وصمٜمف وريض اهلل فمٛمف أول همتك دم وضمًٌٛم٣م ؾم٣مهد

وايمٖمدائل إول ايمذي ٞم٣مم دم همراش ايمرؽمقل فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم ضمكم ه٣مصمر َمـ ، اإلؽمالم

وضمًٌٛم٣م أن ي٘مقن زيد زمـ ضم٣مرشم٥م وم٣مئدا جلٝمش ؽمغمة ايمرؽمقل وي٘مقن ، َم٘م٥م إلم اظمديٛم٥م اظمٛمقرة

 -أزمق زم٘مر وفمٚمر صمٛمقدا همٝمف

ذا ىم٣من ايمٗمرآن ايم٘مريؿ دم طمْم٣مزمف اإلٞم٣ًمن ؾم٣مَمال هم١مٞمف ومد طمِمص أصمزاء َمٛمف يمٙمٛم٣مؾمئ٥م وإ

ويمٝم٦ًم وايمٛم٣مؾمئ٥م زمْمٌٔمٜمؿ يٗمٌٙمقن فمعم ومراءة هذه ، اظمراهٗمكم يمٝم٘مقن فمقٞم٣م هلؿ دم زمٛم٣مء ؾمخِمٝم٣مهتؿ

 -ظم٣م حتٚمٙمف َمـ فمػم ودروس سم٣ًمهؿ َم٣ًممه٥م همٔم٣ميم٥م دم زمٛم٣مء ؾمخِمٝم٣مهتؿ، ايمٗمِمص

اهٝمؿ وٞمقح فمٙمٝمٜمؿ ايمًالم جيد أن ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ومد واظمتِمٖمح يمٗمِم٥م يقؽمػ وَمقؽمك وازمر

 -ؽم٣مهؿ دم خم٣مؿم٥ٌم ه٠مٓء ايمٖمتٝم٣من يمُمؼ ؿمريٗمٜمؿ دم احلٝم٣مة

إن ايمٗمرآن ايم٘مريؿ زمام ُيٚمٙمف َمـ ومٝمؿ وؽمٙمقك وفمػم وأطم٣ٌمر وومِمص وضمقادث وفمٙمقم ىمقٞمٝم٥م 

وإٞم٣ًمٞمٝم٥م وؿمٌٝمٔمٝم٥م وروضمٝم٥م ي٣ًمهؿ دم زمٛم٣مء ؾمخِمٝم٥م اظمراهؼ ايمذي ؽمٝمِمٌح همٝمام زمٔمد اظمٔمٙمؿ 

 -ايمخ----- ح٣مَمل وايمْمٌٝم٤م واظمٜمٛمدس وايمِم٣مٞمع وايمت٣مصمرواظم

يمٗمد سمتٙمٚمذ ايم٘مثغم َمـ ايمرصم٣مل وايمٗم٣مدة دم اظمدرؽم٥م ايمٗمرآن ايم٘مريؿ وختٙمٖمقا زمٟمطمالومف وؽم٣مرو 

 فمعم َمٛمٜم٣مصمف وسمٙمٜمقا َمـ َمٔمٝمٛمف فمٝمٛم٣م يممب هب٣م فم٣ٌمد اهلل ويٖمجروهن٣م سمٖمجغم

 اٌنبشئخخيفخاٌمشآْخاٌىشُّخلظخ

ىمتُم٣مف ايمٌ٘مر همٗمد ىمت٦ٌم فمـ رآن زم٣ميمٖمتح اجلديد وآٗمِم٥م دم ايمٗميمٝمس احلدي٧م فمـ همـ ايم

ويم٘مـ ؽمٝم٘مقن ضمديثٛم٣م فمـ هذا ايمٖمـ دم ايمٗمرآن ظم٣م يمف َمـ صٙم٥م هب٠مٓء ، ذيمؽ ايم٘مثغم َمـ ايمدارؽمكم

 ايمٛم٣مؾمئ٥م اظمراهٗمكم

أن  "أيمـ  وايمؼم "ويرى ، وايمٗمِم٥م ىمٖمـ ٞمثري َمٜمؿ دم ضمٝم٣مة ايمٛم٣مس أوٓه ايمٗمرآن أمهٝم٥م فمٓمٝمٚم٥م

٥م همٔم٣ميمٝم٥م دم فمٌمٞم٣م احلدي٧م زم٣ميمٛم٥ًٌم يمٙمقفمل إطمالومل ذيمؽ أهن٣م جتذب ايمٗمِم٥م أىمثر إٞمقاع إدزمٝم

وإلم صم٣مٞم٤م أهن٣م هتٌٛم٣م َمـ اظمٔمرهم٥م َم٣م ٓ ، ايمٗم٣مرئ يمتدجمف دم احلٝم٣مة اظمثعم ايمتل يتِمقره٣م ايم٘م٣مسم٤م

وسمٛمًٌط أَم٣مَمٛم٣م احلٝم٣مة اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م دم ؽمٔم٥م واَمتداد وفمٚمؼ ، يٗمدر فمعم هٌتف أي ٞمقع أديب ؽمقاه٣م

 -وسمٛمقع
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 "وذىمرهؿ زمٟمي٣مم اهلل  "آن ايم٘مريؿ إلم ومِمص ايم٣ًمزمٗمكم وأي٣مَمٜمؿ ايم٣ًمزمٗم٥م وومد أؾم٣مر ايمٗمر

همـ ايمٛمقع ايمقاومٔمل ايمت٣مرخيل ىمام سح زمذيمؽ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ٞمٖمًف  ايم٘مريؿ نايمٗمرآوسمٔمد ومِمص 

 :ضمكم وم٣مل

 "وٞمحـ ٞمٗمص فمٙمٝمؽ ٞمٌٟمهؿ زم٣محلؼ  "وأيّم٣م  "ٞمحـ ٞمٗمص فمٙمٝمؽ أضمًـ ايمٗمِمص "

 "ن هذا هلق ايمٗمِمص احلؼ ‘ "وأيّم٣م 

 :يمؽ هيدف إلموهق زمذ

 إشم٣ٌمت ٞمٌقة حمٚمد صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ,1

 زمٝم٣من ٞمٌمة اهلل سمٔم٣ملم ٕٞمٌٝم٣مئف ورؽمٙمف ,2

 زم٧م اظمٔم٣مين ايمديٛمٝم٥م وسمرؽمٝمخ ومقافمد ايمديـ ,3

 زمٛم٣مء ؾمخِمٝم٥م اإلٞم٣ًمن زمام همٝمف اظمراهؼ ,4

وومد اسمٌع ايمٗمرآن ايم٘مريؿ دم هده هلذه ايمٗمِمص َمٛمٜمج٣م طم٣مص٣م َمتٚمٝمزا ٓ يذىمر ايمٗمِم٥م زمتامَمٜم٣م 

زمؾ يٗمتٌم فمعم اجلزء اظمٛم٣مؽم٤م يمٙمٕمرض ىمٗمِمص َمقؽمك َمع همرفمقن ، ٣م دهمٔم٥م واضمدةوىمامهل

ويًتخرج ايمتقصمٝمٜم٣مت وايمٔمٓم٣مت ىمٗمِم٥م يمٗمامن وَمٔمتٚمدا ايمت٘مرار ىمٗمِم٥م إزمراهٝمؿ ايمتل وردة دم 

 أىمثر َمـ فممميـ َمقصٖم٣م َمًتخٙمِم٣م َمٛمٜم٣م ايمٔمػم وايمدروس

خ0ًرزّْضخاٌمظخخاٌمشآْٔخخدبغٌّػخخِٓخاخلظبئضخىِ

وذيمؽ زمذىمر اظمٕمزى َمـ ايمٗمِم٥م أو ذىمره٣م  (أصح٣مب ايم٘مٜمػ)ض سمٛمقع ؿمريٗم٥م ايمٔمر ,1

أو حتقيؾ ايمٗمِم٥م إلم متثٝمٙمٝم٥م يتحدث همٝمٜم٣م ، َم٣ٌمذة ىمٗمِمتل يقؽمػ وَمريؿ فمٛمد َمقيمد فمٝمًك

 إؾمخ٣مص إزمْم٣مل ىمٗمِم٥م إزمراهٝمؿ واؽمامفمٝمؾ دم زمٛم٣مئٜمام يمٙم٘مٔم٥ٌم اظمممهم٥م

٣مره ىمٗمِم٥م َمقؽمك ة َمـ طمالل ىمتؿ ه اظمٖم٣مصمٟمة فمـ ايمٌْمؾ وفمـ اٞمتٓمٟمسمٛمقع ؿمريٗم٥م اظمٖم٣مصم ,2

وَمـ طمالل ىمُمػ ه ايمٛمٓم٣مرة وذيمؽ يؼمك أزمْم٣مل ايمٗمِم٥م يتٌمهمقن وهؿ ، َمع ايمٔمٌد ايمِم٣ميمح

 صم٣مهٙمقن ىمٗمِم٥م أصح٣مب اجلٛم٥م وَمـ طمالل َمقاصمٜم٥م ايمٌْمؾ وايمٛمٓم٣مرة دم آن واضمد

آفمتٛم٣مء زمٖمـ ايمتِمقير َمـ طمالل رؽمؿ ايمُمخِمٝم٣مت ىمُمخِمٝم٥م َمقؽمك دم َمقاصمٜمتف  ,3

 يمٖمرفمقن
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رؽم٣مل َمقؽمك ودفمقسمف همرفمقن وهتديد همرفمقن إىمٚمُمٜمد  ضمذف ايمثٕمرات زمكم ايمقوم٣مئع ,4

وإذا ىم٣من ايمٗمرآن زمػمافمتف ومد - ظمقؽمك زم٣ميمٗمتؾ إلم َمُمٜمد آل همرفمقن وومد َم٣مت هبؿ ؽمقء ايمٔمذاب

اؽمتحقذ فمعم ومٙمقب وم٣مرئٝمف هم١مٞمام ذيمؽ ٕٞمف زمٖمٛمف ايمٔمٓمٝمؿ اؽمتْم٣مع أن ي٘مقن صمذازم٣م وممتٔم٣م إلم ضمد 

 -ىمٌغم

 اٌشؽالدخًأدةخادلشاىمخ-04

الت فمٛمد اظمًٙمٚمكم وايمٔمرب أمهٝم٥م طم٣مص٥م زم٤ًٌم اَمتداد ؽمٙمْم٣من ايمدويم٥م اىمت٤ًم أدب ايمرضم

ايمٔمرزمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م وانمؼماب اظمًٙمٚمكم دم اصٗم٣مع ايمدويم٥م ايمٔمرزمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م يمٙمح٨م وايمٔمٚمرة 

وومد ؽمجؾ اظمٕمؼمزمقن فمـ أروٜمؿ أضم٣مؽمٝمًٜمؿ - واجلٜم٣مد وايمتج٣مرة وضم٤م ايمتجقال وؿمٙم٤م ايمٔمٙمؿ

ىمتُم٣مف ٌٝمٔمتف ُي٤م اظمٕم٣مَمرة وايمتجقال وآهؼ زمْموَمُم٣مفمرهؿ واٞمْم٣ٌمفمٜمؿ أشمٛم٣مء ؽمٖمرهؿ واظمرا

وايمرضمالت وومد أشمرت فمقاَمؾ فمديدة دم ٞمُم٣مط هذه ايمرضمٙم٥م ىمام أذت ؽم٣مزمٗم٣م مم٣م ضمٌٙمٜم٣م ٞمِم٣م 

أدزمٝم٣م َمتٚمٝمزا اىمت٤ًم ضمديث٣م صٖم٥م وايمتج٣مر واحلج٣مج يمقصمدٞم٣مه٣م نمٛمٝم٥م زم٣مظمٔم٣مرف وايمٔمٙمقم 

ى سمٟمشمغم ايمرضمالت دم وايمتج٣مرب وإهم٘م٣مر وضمًٌٛم٣م أن سمْمٙمع فمعم رضمٙم٥م ازمـ زمْمقؿم٥م يمٛمرى َمد

 -اظمراهٗمكم

 :وومد دهمع ايمٔمرب سمًجٝمؾ رضمالهتؿ

 سمًجٝمؾ ايمؼممج٥م ايمذاسمٝم٥م يمٙمرضم٣ميم٥م ٞمٖمًف ,1

 اَمتزاج هذه ايمتجرزم٥م آسمٝم٥م زمحٝم٣مة َمـ يمٗمٝمٜمؿ ايمرضم٣ميم٥م َمـ فمٙمامء وؾمٝمقخ وأدب وَمٖم٘مريـ ,2

 -اَمتزاج ايمؼممج٥م ايمذاسمٝم٥م زم٣ميمرضمٙم٥م ٞمٖمًٜم٣م زمحٝم٧م سمِمػ َم٣م ؾم٣مهدسمف زمُم٘مؾ َمثغم ,3

طمٙمدون وأزمق ضم٣مَمد ايمٕمرٞم٣مؿمل وازمـ صمٌغم واإلدريز وايمٕمزارم وازمـ ؽمٔمٝمد وئمد أزمـ 

 آٞمديمز

ويمق رصمٔمٛم٣م إلم ديقان اظمتٛمٌل يمقضمدٞم٣م ورضمٙم٥م َمـ ايمْمراز إول سمٛمٗمؾ زمكم ايم٘مقهم٥م ومحص 

مهٝم٥م ايمرضمٙم٥م وأدب ايمرضمالت يٟميت زم٣ميمٛم٥ًٌم أإن - وؿمرازمٙمس وضمٙم٤م وايمالذومٝم٥م وزمٔمٙمٌؽ وَمٌم

ظمراهؼ وي٣ًمفمده فمعم اىمتُم٣مف ايمٔم٣ممل اخل٣مرصمل ويزيد َمـ َمٔم٣مرهمف يمٙمٚمراهؼ َمـ ىمقٞمف يٖمتح آهم٣مق ا

وجت٣مرزمف َمـ يٗمقم ؾمخِمٝمتف وجئمٙمف إٞم٣ًمٞم٣م َمـ ٞمقع آطمر وإذا ىم٣من هٛم٣مك َمـ َمْم٣ميمٌف يمألدزم٣مء همٜمل 
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آهتامم زمٟمدب ايمرضمالت ظم٣ًمفمدة ايمٛم٣مؾمئ٥م ايمٔمرب فمعم جت٣موز حمٛمٜمؿ اخل٣مص٥م وزمٛم٣مء ايمُمخِمٝم٥م 

 اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م اظمًتٗمٙم٥م

 دةخادلشاىمنياألخـبءخيفخأ-05

ٓ أريد  "ٓ ؾمؽ أن إدب اظم٠مؽمس يمٙمٛم٣مؾمئ٥م واظمراهٗمكم َمـ ومٌؾ ايم٘مت٣مب ومد وومع دم أطمْم٣مء 

هم٘مري٥م وأطمْم٣مء همٛمٝم٥م سمتٔمٙمؼ  "أن أهدم َم٣م زمٛم٣مه نمغمي زمٗمدر َم٣م أريد أن أؾمغم إلم اخلْمٟم يمتالهمٝمف 

يم٘م٣مسم٤م أو زمْمٌٝمٔم٥م اجلٛمس إديب اظم٘متقب هلؿ وهذا ٞم٣مسم٨م إَم٣م فمـ ؤمػ اظمٗمدرة ايمتٟميمٝمٖمٝم٥م يمدى ا

فمدم همٜمؿ ؿمٌٝمٔم٥م ايمرضمٙم٥م اظم٘متقزم٥م هل٣م ايمٛمِمقص أو ضممم هذا ايمٛمص دم زم٣مب أدب ايمٛم٣مؾمئ٥م دون أن 

وأطمْمر َم٣م دم إَمر وهذا اظمٜمؿ أن ي٘مت٤م يمٙمٚمراهٗمكم ٞمِمقص - ي٘مقن َم٘متقزم٣م طمِمٝمِم٣م هلؿ

َمػمجم٥م ذات هدف طمًٝمس ونم٣مي٥م ٞمذيمف هتدف إلم هدم ٞمٖمًٝم٥م اظمراهؼ وومد دأب أفمداء هذه إَم٥م 

حمْم٣مت ايم٧ٌم اظمرئٝم٥م واظمًٚمقفم٥م واظم٘متقزم٥م أن يٕمزوا ٞمٖمًٝم٥م اظمراهؼ زمام هق ؾم٣مذ وَمٖمًد  فمـ ؿمريؼ

 -وطم٣مرج فمـ ضمدود إطمالق وايمٛمْمؼ وايمٔم٣مدات

 :وؽمٟمىمتٖمل هٛم٣م زم٣محلدي٧م فمـ إطمْم٣مء ايمٖمٛمٝم٥م دم ايمٗمِمص وايمرواي٣مت

ل اخلٙمؼ إونم٣مد واحل٣مومديـ ايمذيـ ئسمِمقير ؾمخِمٝم٣مت ايمٗمِم٥م زمحٝم٧م يٓمٜمرون ؽمٝم ,1

 ٞمتٗم٣مم زمُم٘مؾ ؾم٣مذيٙمج٠مون يمال

 احلدث نمغم اظمٗمٛمع واخلٝم٣مرم إلم ضمد ىمٌغم زمحٝم٧م ٓ يِمدق ,2

ايمؼمىمٝمز فمعم زم٣مب دون زم٣مب زمحٝم٧م سمت٘م٣مشمػ إضمداث زمُم٘مؾ جئمؾ ايمٖمِمؾ أطمر  ,3

 زمٝمٛمام ايمٖمِمؾ إول َمٙمئ زم٣مٕضمداث، ضمدي٧م هم٣مرغ

 ايمٌداي٥م نمغم ايمقاوح٥م يمٙمٗمِم٥م زم٤ًٌم سمٙمجٙم٨م إضمداث دم ٞمٖمس ايمٗم٣مص ,4

 عم ايمرزمط زمكم َمٖمٔمقل ايمٗمِم٥م زمحٝم٧م سمٌدو إضمداث نمغم َمتِمٙم٥مفمدم ايمٗمدرة فم ,5

اهمتٗم٣مر ايمٗمِم٥م ظمقاومػ ايمدفم٣مزم٥م أو اجلدي٥م فمٛمد احل٣مصم٥م زمحٝم٧م ٓ يدطمؾ اظمٙمؽ إلم ٞمٖمس  ,6

 اظمراهؼ

 ايمقهـ وايمّمٔمػ دم ضمٌ٘م٥م ايمٗمِم٥م وٞمٌذ اظمِم٣مدهم٣مت ايمٖمج٥م ,7
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حٝم٧م سم٘مقن َمٌتقرة أو ايمٛمٜم٣مي٥م نمغم اظمٗمٛمٔم٥م يمٙمٚمراهؼ وايمتل ومد ٓ سمٗمدم يمف احلؾ اظمٛم٣مؽم٤م زم ,8

 جمزأة أو ٞم٣مومِم٥م أو ؽم٣مذصم٥م أو طمٝم٣ميمٝم٥م

ٙمٕمتف اظمدرك يمْمٌٝمٔم٥م يمفمعم أٞمف جي٤م يمٖم٦م آٞمت٣ٌمه إلم أن ايم٘م٣مسم٤م ايمقافمل ايمِم٣مدق اظمخٙمص  ,9

 ٝمٜمؿ دوم فمٛم٣مء أو سمٔم٤مإيمراهٗمكم يًتْمٝمع أن يقصؾ َم٣م يريد اظم

اظمدرك يمْمٌٝمٔم٥م فمعم أٞمف جي٤م يمٖم٦م آٞمت٣ٌمه إلم أن ايم٘م٣مسم٤م ايمقافمل ايمِم٣مدق اظمخٙمص يمٕمتف 

وإذا ىم٣من ايمٔمٌم ايمذي ٞمٔمٝمش همٝمف ، ٝمٜمؿ دوم فمٛم٣مء أو سمٔم٤مإيمراهٗمكم يًتْمٝمع أن يقصؾ َم٣م يريد اظم

فمٌم ايمٔمٙمؿ وايمتٗمدم ايمٔمٙمٚمل هم١مٞمف وٞمحـ ٞمٔمٝمش دم ضم٣ميم٥م َمـ اجلٜمؾ وايمٓمالم وَمـ اظمٖمؼمض همٝمٛم٣م 

دم أن ٞمقصمف اظمراهٗمكم إلم رضورة ايمٌح٧م ايمٔمٙمٚمل َمـ طمالل ومِمص هذا اخلٝم٣مل ايمذي ي٣ًمهؿ 

 -سمٗمدم ايمٌممي٥م

واظمراهؼ زمْمٌٝمٔمتف صم٣مَمح اخلٝم٣مل َمتقومده حم٤م أن ُيٙمؼ دم فمقامل خم٣ميمٖم٥م يمٙمٔم٣ممل ايمذي ئمٝمُمف َمـ 

أصمؾ إزمراز ومدراسمف وسمٖمقومف وزمخ٣مص٥م وومِمص اخلٝم٣مل ايمٔمٙمٚمل سم٣ًمهؿ دم ىمُمػ َمقاه٤م اظمراهؼ 

ضمٓم٥م وسمْمٙمٔم٣مسمف وسم٣ًمفمده فمعم آهتامم زم٣ميمٔمٙمؿ ايمذي هق فمامد ايمُمٔمقب وإذا ىم٣من هٛم٣مك َمـ َمال

ُي٤م يمٖم٦م آٞمت٣ٌمه إيمٝمٜم٣م همٜمل إومِم٣مء هذا اظمراهؼ فمـ ومِمص اخلٝم٣مل اظمريض ايمتل حتْمؿ َمًتٗمٌٙمف 

إن ايمت٣مريخ اإلٞم٣ًمين يٚمتٙمئ زم٣ميمٗمِمص ايمتل ىم٣مٞم٦م أضمالَم٣م شمؿ جتًدت إلم ، وهتدم ؾمخِمٝمتف

ضمٗم٣مئؼ سمًٔمك زم٣مإلٞم٣ًمن إلم ايمِمٔمقد إلم ايمًامء واإلوم٣مَم٥م دم ايمٗمٚمر وايم٘مقاىم٤م آطمرى وَم٣م 

زمـ همرٞم٣مس يمٙمْمغمان إلم ايمٌذور إولم هلذا ايمٛمقع اجلٚمقح دم اخلٝم٣مل ايمذي صمًده  حم٣مويم٥م فم٣ٌمس

 ايمقاومع همٝمام زمٔمد وإذا ىم٣مٞم٦م إَمؿ اظمٔم٣مسة سمت٣ًمزمؼ دم ايمٖمـ

خ0اٌمظخخاٌجٌٌْغْخخًأدةخادلشاىمني-06
ع سمٔمد اظمرضمٙم٥م إولم وايمث٣مٞمٝم٥م َمـ اظمراهٗم٥م َمـ اظمراضمؾ اهل٣مَم٥م ايمتل سمُمد اٞمت٣ٌمه اظمراهؼ إلم ايمٌما

اإلٞم٣ًمين وايمٗمٜمقة وضم٤م اظمالضمٗم٥م واإلصمرام وَمالضمٗم٥م رصم٣مل ايمممؿم٥م يمٙمٚمجرَمكم واىمتُم٣مف 

 "فمٚمٙمٝم٣مت ايمٙمِمقص اظمتٔمٙمٗم٥م زم٣مظمجرَمكم وايمممؿم٥م ٕهنؿ جيدون دم ومِمص َمـ هذا ايمٛمقع 

وىمؾ هذه ايمٗمّم٣مي٣م َمٜمٚم٥م زم٣ميمٛم٥ًٌم يمٙمٚمراهؼ وهدف يمف ٓ  "اظمٕم٣مَمرة وايمٌْمقيم٥م وايمرفم٤م وإهار 

ويمٔمؾ ، ذيمؽ َمتٔمٙمؼ وٓ ؾمؽ زمٗمّم٣مي٣م ٞمٖمًٝم٥م واصمتامفمٝم٥م فمٛمد ايمٛم٣مؾمئ يًتٕمٛمل فمـ زمٙمقنمف وىمؾ

اظمحْم٣مت اظمرئٝم٥م واظمًٚمقفم٥م واظمٗمروءة اظمًخرة ٕهمٔم٣مل اظمراهٗمكم سمرىمز زمُم٘مؾ ىمٌغم فمعم 
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ايمٗمِمص ايمٌقيمٝمًٝم٥م اظمحؼمهم٥م ايمتل سمِمقر اظمخٙمِمكم َٕمتٜمؿ أو اظمداهمٔمكم فمـ ىمراَمتٜم٣م فمعم أهنؿ 

زمتِمقير ضمٝم٣مة جمتٚمع فمعم ؾم٘مؾ َمٔم٣مىمس زمحٝم٧م سمٓمٜمره  طم٣مرصمقن فمـ ايمٗم٣مٞمقن ىمام وسمٗمقم أضمٝم٣مٞم٣م

فمعم أٞمف خم٣ميمػ يمٙمٔمٌم وإهؿ وإَمر َمـ ذيمؽ أن ىم٣مسمٌل هذه ايمٗمِمص ايمٌقيمٝمًٝم٥م اظمقصمٜم٥م 

يٙمج٠مون أضمٝم٣مٞم٣م إلم أؽم٣ميمٝم٤م نمري٥ٌم همٝمِمقرون ضم٣مدشم٥م ضمٗمٝمٗمٝم٥م يٚمزصمقهن٣م زمحقادث نمغم صحٝمح٥م 

تٙمٖم٥م هم١مٞمٛم٣م َمْم٣ميمٌقن زمٗمِمص وإذا ىم٣مٞم٦م ايمٗمِم٥م ايمٌقيمٝمًٝم٥م احلديث٥م هتتؿ زمٗمّم٣مي٣م خم- وَمقصمٜم٥م

زمقيمٝمًٝم٥م زمحٝم٧م سم٣ًمهؿ دم سمٗمٙمٝم٤م صم٣مٞم٤م اخلغم فمعم ايممم أو فمعم إومؾ ٞمػمز احلٗمٝمٗم٥م زمُم٘مٙمٜم٣م 

ايمِمحٝمح ىمام وأهنؿ َمْم٣ميمٌقن زم١مدراج َمقاوٝمع َمٜمٚم٥م وذات هدف دم سم٘مقيـ ؾمخِمٝم٥م اظمراهؼ 

ٛمقع َمـ ايمٗمِمص وإٞمٛمل أهٝم٤م زمٚمـ يمديف اهتامم هبذا ايم- آصمتامفمٝم٥م وايمٛمٖمًٝم٥م وايمٗمقَمٝم٥م واإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

أن يػمز اظمج٣مهديـ اظمٛم٣موٙمكم ايمممهم٣مء ايمذيـ ىم٣مٞم٦م سمالضمٗمٜمؿ ؽمٙمْم٣مت آضمتالل فمعم أهنؿ 

طم٣مرصمقن فمـ وم٣مٞمقهن٣م إن سم٣مرخيٛم٣م ايمٔمريب ممٙمقء زم٣ميمٌْمقٓت ايمٖمردي٥م وايمٌمافم٣مت زمكم إزمْم٣مل 

 -اظمٛم٣موٙمكم واظمًتٔمٚمريـ
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خاٌجبةخاٌشاثغ
 اٌفظًخاٌضبٌش

 األدةخاٌنغٌُخادلؼبطشخارببىبد

خ0ذِخِم
هم٣مإلزمداع ئمتٚمد ، متتٙمؽ اظمرأة َمـ اظمقه٥ٌم واإلَم٘م٣مٞمٝم٥م َم٣م جئمٙمٜم٣م وم٣مدرة فمعم اإلزمداع وايمتٚمٝمز

وايم٘مت٣مزم٥م سمٛمٌٔم٧م َمـ ، فمعم احلدس وايمُمٖم٣مهمٝم٥م وايمْمالوم٥م وايمٔمٚمؼ وهل صمقهر إٞمقشم٥م وضمٗمٝمٗمتٜم٣م

وهذا ، وزمكم ايمرنم٥ٌم دم ايمتٕمٝمغم وايمً٘مقن ايمٗمني، ايمٌماع ايمداطمقم زمكم اظم٘مٌقت واظمٔمٙمـ

وهق َم٣م جئمٙمٜم٣م أومدر ايمٛم٣مس ، اع هق ايمقاومع ايمذي سمٔمٝمُمف ىمؾ ايمٛم٣ًمء زمقفمل أو دون وفمكايمٌم

ضمٝم٧م اؽمتْم٣مفم٦م اظمرأة أن سمٔمػم َمـ طمالل أدهب٣م فمـ يمقافم٨م ، فمعم ايمتٔمٌغم فمام جيقل زمخ٣مؿمره٣م

وصم٣مءت ٞمِمقصٜم٣م ، وطمٖمٖم٦م َمـ وؿمٟمة مهقَمٜم٣م ويمقفم٥م أضمزاهن٣م، وطمٙمج٣مت ومٙمٌٜم٣م، ؾمجقهن٣م

وأوهمر ضمٛم٣مٞم٣م َمـ ، وٕهن٣م ؾمديدة اإلضم٣ًمس ورومٝمٗم٥م ايمتٔمٌغم، ه٣مإدزمٝم٥م َمٔمػمة فمام جيقل زمخ٣مؿمر

ايمرصمؾ زمح٘مؿ ؿمٌٝمٔم٥م اظمرأة ايمٖمًٝمقيمقصمٝم٥م وايمًٝم٘مقيمقصمٝم٥م صمٔمٙمٜم٣م وم٣مدرة فمعم إجي٣مد زمٔمد دٓرم اسمًؿ 

وؽمٚم٥م ، واؽمتْم٣مفم٦م أن سم٠مؽمس يمٛمٖمًٜم٣م َمٛمٜم٣مصم٣م ممٝمزا ذا يمٕم٥م طم٣مص٥م، زم٣ميمِمٖم٣مء وفمٚمؼ اظمّمٚمقن

ة أن حتٗمؼ أواؽمتْم٣مفم٦م اظمر- ورنم٣ٌمهت٣م ايمدهمٝمٛم٥مايمذاسمٝم٥م وفمػمت فمـ ومّم٣مي٣مه٣م ومهقَمٜم٣م ، همٛمٝم٥م رائٔم٥م

وسمْمقر ، وايمٛمٚمق ايمثٗم٣مدم واظمٔمردم، زم٤ًٌم سمْمقر ايمتٔمٙمٝمؿ، ٞمج٣مضم٣م َمٙمحقـم٣م دم ايمقوم٦م ايمراهـ

واومتحٚم٦م دروزم٣م وأؽم٣ميمٝم٤م ضمديث٥م ىم٣ميمرَمز وإؽمْمقرة وايمٛمثر ايمُمٔمري ، وؽم٣مئؾ آسمِم٣مل

َمٛمٜم٣م ، فمعم ؽم٣مزمٗم٣مهت٣م وأـمٜمرت صمرأة فمعم طمقض َمقوقفم٣مت ضمرَم٦م، وإؽمٙمقب ايمًقري٣مرم

وومٝمقد إوه٣مم ، وايمرنم٥ٌم دم حتْمٝمؿ سمٗم٣ميمٝمد ايمٔمٛمػ وايمثٟمر، ايمثقرة فمعم سمزيٝمػ احل٤م واٞمتح٣ميمف

وضمٛمكم إلم فم٣ممل َمث٣مرم زمريء َمـ ، همٖمل ؾمٔمر اظمرأة اظمٔم٣مسة حتد ورهمض يمٔم٣ممل ايمٝمقم، وإو٣ميمٝمؾ

ايمُمٔمر طمقاؿمر دم هذا  وىمذيمؽ ٞمجد، احلٗمد وايمْمٚمع وايم٠ٌمس وايمٓمٙمؿ وؽم٣مئر أيمقان ايمٔمٌقدي٥م

٣مل جمودم ، وسمدفمق إلم اظمح٥ٌم واإلطم٣مء، همٙمًٖمٝم٥م وٞمٖمح٣مت صقهمٝم٥م إٞم٣ًمٞمٝم٥م جتدد اإليامن زم٣محلٝم٣مة

ىمؾ - واخل٣مرصمٝم٥م ٥مة ايمداطمٙمٝمأٌغما فمـ َم٘مٛمقٞم٣مت اظمرٔمظمنضمٝم٥م واظمٗم٣ميم٥م واخل٣مؿمرة ٞمجد سمايمٗمِم٥م وا
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 ،وأىمثر صٖم٣مء، همٟمصٌح أىمثر صمرأة وأدق سمِمقيرا، هذا اٞمٔم٘مس زمدوره فمعم ايمٛمص إديب

 -واىمت٤ًم فمٚمٗم٣م وزم٣ًمؿم٥م ومتٝمزا دم اظمّمٚمقن ودم ايمتٔمٌغم

خ0اٌشؼشخاٌنغبئِخادلؼبطش-0
وإفمْم٣مئٜم٣م ، ورضورة سمٔمٙمٝمٚمٜم٣م، ايمذي اٞمْمٙمٗم٦م َمـ هم٘مرة ضمري٥م اظمرأة ,دم فمٌم ايمٛمٜمّم٥م

ؽم٣مفمد ايمتٛمقع ايمثٗم٣مدم واظمٔمردم فمعم ـمٜمقر جمٚمقفم٥م ىمٌغمة َمـ  ,ايمٖمرص٥م يمٙمتٔمٌغم فمـ فمقاؿمٖمٜم٣م

 ,، ضمٝم٧م زمدأ هذا ايمُمٔمر ايمٛم٣ًمئل دم ايمتٗمدم زمٔمد ذيمؽ ،ايمُم٣مفمرات واظمٜمتامت زم٣مٕدب

فمـ ايمٔم٣مؿمٖم٥م زم٘م٣مهم٥م  وَمٛمٜم٣م ايمتٔمٌغم، واؽمتْم٣مفم٦م ايمُم٣مفمرات ايمتٔمٌغم فمـ ىم٣مهم٥م إنمراض ايمُمٔمري٥م

ـمؾ  وايمتل مل سمًتْمع ايمُم٣مفمرات ايمتٔمٌغم فمٛمٜم٣م إٓ دم َمٛمتِمػ ايمٗمرن ايمٔممميـ زمٔمد أن، أؾم٘م٣مهل٣م

سمٙمؽ ايمٖمؼمة ايمتل ، ايمٔمرزمٝم٥م ضمتك ايمًتٝمٛمٝم٣مت أةايمرشم٣مء َمـ أىمثر إنمراض اٞمت٣ًمزم٣م إلم ؾمٔمر اظمر

، ويم٘مـ ضمِم٣مد إدب ايمٔمريب َمٛمٜمـ مل ي٘مـ وهمغما، ضمٖمٙم٦م زم٣ميم٘مثغم َمـ إؽمامء ايمٛمًقي٥م ايمُمٔمري٥م

ويم٘مـ أهؿ َم٣م َمٝمز ؾمٔمر ، ؽمامء ؽمٚمٔم٥م أدزمٝم٥م سمقازي ؽمٚمٔم٥م ايمُمٔمراء ايمرصم٣ملهمٙمؿ ختٙمػ سمٙمؽ إ

ٓمٚمف ٞمحق ضمري٥م ايمٗمقل وايمتٔمٌغم فمـ واجت٣مه َمٔم، هذه ايمٖمؼمة اٞمٗمْم٣مفمف فمـ سمٗم٣ميمٝمد ومِمٝمدة ايمرشم٣مء

 -فم٣مؿمٖم٥م احل٤م واجلًد

ورنمؿ اؽمٜم٣مم سمٙمؽ ايمتجرزم٥م ايمٛم٣ًمئٝم٥م دم سمْمقير احلرىم٥م ايمُمٔمري٥م احلديث٥م يمٕم٥م وَمّمٚمقٞم٣م 

ضمٝم٧م أصٌح ايمُمٔمر ، فمٝم٥ماطمِمقص٣م َمـ ٞم٣مضمٝمتل اإلضم٣ًمس ايمُمٔمقري واحلدؽمٝم٥م ايمالو، وأزمٔم٣مدا

همٖمل ايمٖمؼمة ، ايمٖمِمٝمح٥م أو ايمُمٔمٌٝم٥مايمٛم٣ًمئل ُيتؾ َم٘م٣مٞم٣م َمٜمام فمعم طم٣مرؿم٥م ايم٣ًمضم٥م ايمُمٔمري٥م ؽمقاء 

وأصٌحـ يٚمثٙمـ ، إطمغمة ـمٜمرت وزمرزت أؽمامء يمُم٣مفمرات متٝمزن وضمٗمٗمـ مج٣مهغمي٥م ىمٌغمة

إٓ أٞمف مل يًتْمع أن جيد َمت٘مٟم يًتٛمد فمٙمٝمف دم ، ذُي٥م َمٜمٚم٥م دم فم٣ممل ايمُمٔمر ايمُمٔمٌل وايمٖمِمٝمح

تل هُمرو٦م فمٙمٝمف يمٗمرون ايم َمٛم٣مهم٥ًم ايمُمٔمر ايمرصم٣مرم: ٕن ايمُمٔمر ايمٛم٣ًمئل فم٣مين َمـ ايم٘مثغم َمـ ايمٗمٝمقد

 -ؿمقيٙم٥م

خيفخاٌشؼشخاٌؼشثِخادلؼبطشاٌنغٌُخخاٌغشدخ-0
ؽمقاء أىم٣من ذيمؽ دم  دزمٛم٣م اظمٔم٣مصأدم ، سمتٛمقع إنمراض وسمٗمٛمٝم٣مت ايمند ايمُمٔمري ايمٛمًقي

 :سمتٚمٝمز هذه إفمامل ايمُمٔمري٥م زمٔمدة ؽمامتو، و ايمُمٔمر ايمٛمٌْملأايمُمٔمر ايمٖمِمٝمح 

 -٦م ايمذائعوايمِمٝم، وايمروم٥م، وايمرص٣مٞم٥م، ايمٌالنم٥م اظمتٛمقفم٥م , أ
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 -وايمدٓٓت ايمقاؽمٔم٥م، وإهم٘م٣مر، ايمُم٘مؾ اجلامرم , ب

وسمْمقر ، ومج٣ميمٝم٥م، أفمامٓ ؾمٔمري٥م سمدل فمعم جترزم٥م َمتٚمٝمزة َمٔمْمٝم٣مت ايمُمٔمر ايمٛم٣ًمئلسمٗمدم يمٛم٣م و

وسمًتٔمٚمؾ َمٔمجؿ َم٘مثػ وسمٗمٛمٝم٣مت همٛمٝم٥م - تٖم٣مفمؾ َمع اظمتٙمٗمل ايمٔمريبسم، ويمٕم٥م ؽمٜمٙم٥م، إزمدافمل ىمٌغم

سمٔمتٚمد زمالنمتٜم٣م ايمُمٔمري٥م فمعم سمٛمقع اظمحًٛم٣مت - واؽمٔم٥م مم٣م يقيمد أهم٘م٣مرا صمديدة وطمٝم٣مٓت، ىمٌغمة

ايمٕمزل ، ايمٖمرح . احلزن، ايمرصمؾ . اظمرأة، احلّمقر . ايمٕمٝم٣مب: ايمٌدئمٝم٥م وايمثٛم٣مئٝم٣مت واظمٗم٣مزمالت

 -(---واظمجتٚمع اظمحقم، ومّم٣مي٣م ايمقؿمـ

يمتٛمقع أنمراوٜم٣م  وختٙمؼ ومِم٣مئد آدب ايمٛمًقي سمٟمشمغم َمتٛمقفم٣م فمعم اظمتٙمٗمل ايمٔمريب ايمٗمدير ٞمٓمرا

 ---٣مت ىمت٣مزمتٜم٣موسمٗمٛمٝم

وؽمالؽم٥م ، وفمذوزم٥م، زمٗمقة َمّم٣مَمكم ومِم٣مئدهـ وسمتٚمٝمز ايمُم٣مفمرات دم ايمٔمٜمد اظمٔم٣مس

إهن٣م متثؾ ٞمٚمقذصم٣م يمٙمٚمرأة ايمٛم٣مصمح٥م وايمذىمٝم٥م ، ومت٘مٛمٜمـ َمـ سمٗمٛمٝم٣مت ايمٗمِمٝمدة ايمٛم٣مصمح٥م، أؽمٙمقهبـ

وسمٔمػم - وأٞمقاع اجلامل واخلٝم٣مل دم ؾمٔمره٣م، واظمثٗمٖم٥م ايمتل سمًتٕمؾ خمتٙمػ ايمرؤى وايمتِمقرات

وَمٔم٣مٞم٣مة أطمريـ ، وَم٘مٛمقٞم٣مت ايمذات، ٌدفم٣مت اظمٔم٣مسات فمـ ومّم٣مي٣م احلٝم٣مةأفمامل اظم

 ---ودواطمٙمٜمؿ

، واظمتامؽمؽ وايمْمٚمقح واظمٔمْم٣مء، وسمتٚمٝمز أفمامل ايمُم٣مفمرات زم٣مٕؽمٙمقب ايمٗمقي وايمقاوح

وسمّمؿ ومِم٣مئد - واحل٘مٚم٥م ايمتل سم٠مشمر دم اظمتٙمٗمل ايمٔمريب، واخلػمة، واجلامل، واخلٝم٣مل اجل٣مَمح

، وايمقؿمـ، واهلقي٥م ايمٔمرزمٝم٥م، وايمٖمراق، وايمٕمرزم٥م، زن وايمُمجـايمتًٔمٝمٛم٣مت َمقاصمع فمـ احل

 -واجلدي٥م، وايمقهم٣مء، واإلطمالص

ؾمٔمري ، َمـ أصمؾ زمٛم٣مء ضمدث هدي، سمرصد هذه ايمٗمِم٣مئد َمقوقفم٣مت ايمٖمراق وايمٌٔم٣مدو

، وايمرؤي٥م، ن سمٛمقع سمٗمٛمٝم٣مت ايمند ايمٛمًقي اظمٔم٣مس يػمز يمٛم٣م َمدى رضم٣مزم٥م اظمًتقى ايمثٗم٣مدمإ- زم٣مَمتٝم٣مز

,اظم٣ًمير يمٙمُمخِمٝم٣مت وإضمداث ايمثٗم٣مهمٝم٥م وآصمتامفمٝم٥م وايمٖم٘مري٥م وايمٖمّم٣مء  واظمًتقى ايمٙمٕمقي

 -وهق َم٣م ٓ يٖمٜمٚمف ىمؾ اظمتٙمٗمكم ايمٔمرب، ,ايمزَم٘م٣مين

، وآزمتذال، إن اظمٟمَمقل َمـ زمٔمض اظمٌدفم٣مت هق اؽمتٔمامل يمٕم٥م وؽمْمك وآزمتٔم٣مد فمـ ايمًْمحٝم٥م

ع ايمٙم٣ًمن ايمندي وجي٤م سمْمقي- وأراء، وإهم٘م٣مر، وايمتٔمِم٤م يمٌٔمض اظمٔمتٗمدات، وايمٔمدواٞمٝم٥م

واإلفمراض فمـ سمٗمديؿ واومٔمٝم٥م َمزفمقَم٥م ، يمٙمتٔمٌغم فمـ احلٝم٣مة ايمٔم٣مَم٥م وايمٝمقَمٝم٥م زم٘مؾ حتٖمظ ودن هم٣ًمد
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سمٖمتٗمر إلم ايمٖمٛمٝم٥م ايمتل سمًتٔمٚمؾ أطمالؿم٣م يمٕمقي٥م ؤمٝمٖم٥م سمٔمتٚمد فمعم ضمقارات فم٣مَمٝم٥م ؽم٣مومْم٥م دون أي٥م 

نمغم ، سم٣مرخيٝم٥منمغم )فمديٚم٥م آٞمتامء ، ؽمْمحٝم٥م، وؾمخِمٝم٣مت ورومٝم٥م روائٝم٥م سم٣مرخيٝم٥م، حلٚم٥م طمٝم٣ميمٝم٥م

 (-زمٔمٝمدة فمـ إدب ايمٔم٣مَمل، زمٔمٝمدة فمـ إدب ايمُمٔمٌل، همِمٝمح٥م

وأٓ يتؿ ، ( دم زمٔمض إفمامل ايمٛمًقي٥م احلري٥م اظمْمٙمٗم٥م(ايمٙمٕم٥م ايمروائٝم٥م)ٞمٟمَمؾ أن متٛمح )و

ضمتك سمتٚم٘مـ ىمؾ َمٌدفم٥م َمـ زمٛم٣مء يمٕمتٜم٣م ايمقـمٝمٖمٝم٥م اخل٣مص٥م ، ايمتجديػ زم٣ميمقاومع وايمت٣مريخ واظمجتٚمع

٣مضمل اظمقيمد يمٙمٚمٔم٣مين يهمتٔم٣مٞمؼ اظمًتقى آٞمز،  اجل٣مَمدجٚمل وايمدٓرمايمتل سمتج٣موز اظمًتقى اظمٔم

 ---اجلديدة وايمدٓٓت اظمقؽمٔم٥م

مم٣م جئمٙمٜم٣م سمٛمٜمض زمقـمٝمٖمتٜم٣م ، ىمام ٞمٟمَمؾ أن سمرافمل يمٕم٥م ايمند ايمٛمًقي َمًتقى اظمتٙمٗمل ايمٔمريب

 جي٤م أن سم٘مقن- ايمتٛمقيري٥م داطمؾ اظمجتٚمع زمٔمٝمدة فمـ ايمٙمحـ وايمًقومٝم٥م اهلزيٙم٥م وايمتدين وايمرسم٣مزم٥م

وَمالئٚم٥م يمٙمٚمًتقى ، نمغم َمٗمٔمرة، َمٖمٜمقَم٥م، َمقضمٝم٥م ومِمغمة اجلٚمؾ، َم٘مثٖم٥م، هذه ايمٙمٕم٥م ؾمٔمري٥م

 -اظمٔمردم يمٙمٚمتٙمٗمل ايمٔمريب

 :ٓ زمد أن سمُمتٚمؾ يمٕم٥م ايمند ايمٛمًقي اظمٔم٣مس دم إدب اظمٔم٣مس فمعمو

 -ايمقؽمٝمٙم٥م وايمٕم٣مي٥م ايمقاوحتكم , أ

 -ايمٛمًٝم٨م ايمندي ايمُمٔمري , ب

 ،احلقارات اظمٗمتّم٥ٌم واظم٘مثٖم٥م , ج

 -واظمٛم٣مصم٣مة ايمٛمٖمًٝم٥م ايمرائٗم٥م ,د

هم٣مإلزمداع ئمتٚمد ، اظمرأة متتٙمؽ َمـ اظمقه٥ٌم واإلَم٘م٣مٞمٝم٥م َم٣م جئمٙمٜم٣م وم٣مدرة فمعم اإلزمداع وايمتٚمٝمزو

 -فمعم احلدس وايمُمٖم٣مهمٝم٥م وايمْمالوم٥م وايمٔمٚمؼ وهل صمقهر إٞمقشم٥م وضمٗمٝمٗمتٜم٣م

خ0اٌمضخاٌنغٌُخادلؼبطش-3
، يمتِمقرات فمـ اظمجتٚمع اظمحقمؽم٣ممه٦م إفمامل ايمٗمِمِمٝم٥م ايمٛمًقي٥م إولم دم سمْمقر ايمرؤى وا

، واظمدٞمٝم٥م اظمٔم٣مسة واظم٣ميض واحل٣مرض، وايمًٝم٣مد، وآومتِم٣مدي، وآصمتامفمل، واظمج٣مل ايمثٗم٣مدم

 --وسمٗمٛمٝم٣مت ايمند
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- زمٖمّمؾ اٞمتُم٣مر وسمْمقر ايمتٔمٙمٝمؿ وايمِمح٣مهم٥م واحلري٥مايمٗمِمِمٝم٥م ايمٛمًقي٥م يمٗمد راصم٦م إفمامل 

همٜمل ، طمالل إفمامل ايم٣ًميمٖم٥م اظمقوقفم٣مت وايمٗمّم٣مي٣م ايمٗمِمِمٝم٥م اظمْمروضم٥م َمـ وزمذيمؽ سمٛمقفم٦م

 :سمٔم٣ميم٨م

 -ووـمٝمٖمتٜم٣م دم اظمجتٚمع اإلَم٣مرايت وسمٛمقع أفمامهل٣م وَم٠ًمويمٝم٣مهت٣م، شمٗم٣مهم٥م اظمرأة , 1

 -ومّم٣مي٣م ايمذات . اظمقوقع , 2

 -وَمٗم٣موَم٥م ايمتٜمٚمٝمش وايمتٚمرد فمعم زمٔمض احلقاصمز ايم٣ٌميمٝم٥م، احلري٥م , 3

 -ايمٌماع َمع ايمذىمقر , 4

 -رؤي٥م ايمٗم٣مص٥م يمٙمٚمجتٚمع وايمٔم٣ممل , 5

فمرض زمٔمض اظم٘مٛمقٞم٣مت ايمداطمٙمٝم٥م وإضمداث اظمختٙمٖم٥م ايمتل سمِم٣مدهمٜم٣م ايمُمخِمٝم٣مت  , 6

، إضم٣ٌمؿم٣مت احلٝم٣مة، اٞم٘م٣ًمراهت٣م، َمٛم٣مصم٣مة ايمٛمٖمس، اخل٣ًمرة، ايمٕمٝم٣مب، اظمقت)ايمٛمًقي٥م 

 -(----ايمْمٚمقضم٣مت

 ---ايمقاومٔمل . اظمث٣مرم، احلٗمٝمٗم٥م . اخلٝم٣مل، اظم٣ميض . احل٣مرض: ؽمٝمْمرة فمدة شمٛم٣مئٝم٣مت , 7

 -اظمٔمردم وايمقصمقد ايمٖمٙمًٖمل ايمرزمط زمكم ايمقصمقد , 8

 ---سمقـمٝمػ صمقاٞم٤م َمـ ايمتحٙمٝمؾ ايمٛمٖمز , 9

 -وووقضمٜمام، زم٣ًمؿم٥م ايمٙمٕم٥م واحلقارات , 12

 منٌرعبخيفخاألدةخاإلِبسارِخادلؼبطشخرمنْبدخاٌغشدخاٌنغٌُ-4

 ػجذخاجلًٍْخغضاٌخ.خدخ,

ايمٖمّم٣مء ، ايمُمخِمٝم٣مت، اظمقوقفم٣مت، ايمٙمٕم٥م)سمتٛمقع سمٗمٛمٝم٣مت ايمند ايمٛمًقي : َمٗمدَم٥م

فمٛمد اظمٌدفم٣مت اظمٔم٣مسات دم دويم٥م اإلَم٣مرات سمٌٔم٣م  (---رؤي٥م ايم٘م٣مسم٥ٌم، ؽمامت ايم٣ًمردة، ايمزَم٘م٣مين

، إؽمْمقرة، ايمُمٔمر، ايمٗمِم٥م، ايمرواي٥م)يمتٛمقع أصمٛم٣مس إفمامل ايمٖم٘مري٥م ايمتل يامرؽمـ ايم٘مت٣مزم٥م همٝمٜم٣م 

 pragmatics وسمداويمٝم٥م، وهم٘مري٥م، طمِم٣مئص مج٣ميمٝم٥م إهنـ يقـمٖمـ- (---اظمنح، اظمٗم٣ميم٥م، احل٘م٣مي٥م

 -إلزمراز ومدراهتـ اإلزمدافمٝم٥مَمتٖم٣موسم٥م 
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 :َمراضمؾ وؽمامت ايمندي٣مت ايمٛمًقي٥م دم اإلَم٣مرات

، راصم٦م سمٗمٛمٝم٣مت ايمند ايمٛمًقي اظمتٛمقع إٞمامط دم اإلَم٣مرات إزم٣من شمامٞمٝمٛمٝم٣مت ايمٗمرن اظمٛمٌمم

 :ضمٝم٧م سمدرصم٦م فمػم َمراضمؾ َمتٔم٣موم٥ٌم فمعم َمًتقى اظمقوقفم٣مت وايمًامت اخل٣مص٥م

 -سمٗمٛمٝم٣مت هد ايمِمحراء واظم٣مء , 1

 -هد اظمديٛم٥م اظمٔم٣مسة واحلداشم٥م سمٗمٛمٝم٣مت , 2

 -سمٗمٛمٝم٣مت هد ايمذات ايمٖمردي٥م واهلقي٥م اإلَم٣مراسمٝم٥م , 3

 -سمٗمٛمٝم٣مت هد اظمقوقفم٣مت ايمت٣مرخيٝم٥م وايمؼماشمٝم٥م وآصمتامفمٝم٥م وايمقاومٔمٝم٥م , 4

 -سمٗمٛمٝم٣مت هد ايمٌمافم٣مت وايمتحدي٣مت وَمث٣مومٖم٥م أطمر , 5

، وايمتًٙمط، وايمٓمٙمؿ، قميمٗمد ؽمٔم٦م هذه ايمتٗمٛمٝم٣مت ايمندي٥م إلم َمٔم٣مجل٥م ومّم٣مي٣م اظمجتٚمع اظمح

وهق َم٣م صمٔمٙمٜم٣م سمُم٘مؾ ، وَمقاصمٜم٥م ايمرصمؾ، وزمقح ايمذات واجلًد فمٛمد اظمرأة، وايمٌح٧م فمـ أطمر

طمْم٣مزم٣م هم٘مري٣م ٞمًقي٣م َمتٚمٝمزا اؽمتٖم٣مد ىمثغما َمـ سمٗمٛمٝم٣مت ايمند ايمٕمريب ايمتل اؾمتٜمرت دم َمرضمٙم٥م 

 -َمثٙمام ٞمجد فمٛمد ٓىم٣من ودريدا ونمغممه٣م، احلداشم٥م وَم٣م زمٔمد احلداشم٥م

 :ايمند ايمٛمًقي اظمٔم٣مس دم اإلَم٣مرات زمًٝمْمرة ايمًامت ايمت٣ميمٝم٥م سمتٚمٝمز سمٗمٛمٝم٣مت

 واظمتٔمددة إصقات، (فمريب . ٞمٌْمل)ايمٙمٕم٥م واحلقارات ايمندي٥م اظمتٛمقفم٥م اظمًتقي٣مت  , أ

polyphony  أو اظمتًٚم٥م زم٣ميمذاسمٝم٥م وايمٕمٛم٣مئٝم٥مlyric اظمًٝمْمرة- 

 -ايمُمخِمٝم٣مت ايمٛمًقي٥م وإضمداث اظمختٙمٖم٥م , ب

 ---نمْم٣مؤه ايمٛم٣ٌميت، ضمدوده اجلٕمراهمٝم٥م، أوم٣ًمَمف، رخيفسم٣م: ايمٖمّم٣مء ايمزَم٘م٣مين , ت

ايمدواهمع ايمٌٝمقيمقصمٝم٥م اخل٣مص٥م ايمتل سم٘مرس ظمقاصمٜم٥م ايمرصمؾ وجتًٝمد آطمتالف فمٛمف  , ث

 ---إزمدافمٝم٣م

( ايمتل أشمرت دم هنّم٥م ايمٌالد وؿمرضم٦م فمدة ومّم٣مي٣م سمتٔمٙمؼ هب٣م (ايمثٗم٣مهم٥م ايمٛمًقي٥م)) , ح

، آنمتِم٣مب، اخلٝم٣مٞم٥م، ايمْمالق، ايمٔمٛمػ، ايمزواج اظمٌ٘مر، ايمتخٙمػ، احلري٥م، ايمٔمٚمؾ، ايمتٔمٙمٝمؿ)

 -(---احل٤م
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اٞمتممت فمدة أٞمامط هدي٥م ٞمًقي٥م َمٔم٣مسة فمعم يد جمٚمقفم٥م َمـ اظمٌدفم٣مت اظمتٚمٝمزات ىمٟمؽمامء 

، وأَمٝمٛم٣مت ؽم٣ممل، وأَمٝمٛم٥م فمٌد اهلل، وأَمٝمٛم٥م مخٝمس، ؾمٜم٣مب وأَمٝمٛم٥م زمق، وأَمؾ حمٚمد، ايمزرفمقين

وضمِم٥م ، وصمقيري٥م اخل٣مصم٥م، يمروُيلومجٝمٙم٥م ا، وزمممى فمٌد اهلل، وزمُم٣مير اظمٗمٌؾ، وزم٣مؽمٚم٥م يقٞمس

وؾمٝمخ٥م ، وؾمٝمخ٥م ايمٛم٣مطمل، وؾمٝمخ٥م اجل٣مزمري، وؽم٣مرة ايمٛمقاف، وريؿ ايم٘مامرم، وري٣م َمٜمٛم٣م، ايم٘مٔمٌل

، وص٣محل٥م فمٌٝمد، وص٣محل٥م طمٙمٝمٖم٥م، وؽمٙمٚمك َمْمر، وؽمٔم٣مد ايمٔمريٚمل، وؽمٔم٣مد اظمْمغمي، اظمْمغمي

وهم٣مؿمٚم٥م ، لوهم٣مؿمٚم٥م ايمػمي٘م، وفمٙمٝم٣مء ؽم٣مظمكم، وفمٙمٝم٣مء اجلقهر، وـمٌٝم٥م مخٝمس، وص٣محل٥م نم٣مزمش

، ؾمٜم٣مب وَمريؿ زمق، ايمٛمٚمر فوهمتحٝم، وهمت٣مة ديب، وهم٣مؿمٚم٥م حمٚمد، وهم٣مؿمٚم٥م اهلديدي، اظمزروفمل

، وفم٣مئُم٥م ايمٌقؽمٚمٝمط، وَمْمٙمع ايمُمٚمس، وَمريؿ طمٙمٖم٣من، وَمريؿ مجٔم٥م همرج، وَمريؿ ايممميػ

، وفم٣مئُم٥م ايم٘مٔمٌل، وفم٣مئُم٥م ايمٔم٣مصمؾ، وفم٣مئُم٥م ايمزنم٣ميب، وفم٣مئُم٥م اخلٚمغمي، وفم٣مئُم٥م احلداد

وىمٙمثؿ ، وىمٙمثؿ فمٌد اهلل ؽم٣ممل، وَمٝمًقن ايمٗم٣مؽمٚمل، وَمغمة ايمٗم٣مؽمؿ، اظمدين وَمٛمك، وفم٣مئُم٥م حمٚمد

، ووص٣مل َمٔمتقق، واهلٛمقف حمٚمد، وٞمجقم ايمٕم٣مٞمؿ، وٞمجالء ايمٔمٌدورم، وَمْمٙمع ايمُمٚمس، فمٚمر

 ---ونمغمهـ

خ0رمنْبدخاٌغشدخاٌنغٌُخيفخاٌشًاّخ
، امفمٝم٥موآصمت، ايمٛمًقي٥م ايمرائدة واومع احلٝم٣مة ايمثٗم٣مهمٝم٥م، يمٗمد فم٣مجل٦م إفمامل ايمروائٝم٥م

وَمـ آضمتج٣مج إلم ، واٞمتٗمٙم٦م َمـ ايمٗمديؿ إلم احلدي٧م، وايمًٝم٣مؽمٝم٥م دم اإلَم٣مرات، وآومتِم٣مدي٥م

ىمام أهن٣م ؿمرضم٦م َمُم٘مالت ايمْمٌٗم٥م ايمٌقرصمقازي٥م اظمٔم٣مسة ، ايمتٚمرد فمعم زمٔمض ايمٔم٣مدات ايمٔمٗمٝمٚم٥م

 ووازٞم٦م زمكم ومٝمؿ ايمٗمري٥م واظمديٛم٥م َمًتٕمٙم٥م دم ذيمؽ سمٗمٛمٝم٣مت، وايمتٕمٝمغم احل٣مصؾ فمٛمد اىمتُم٣مف ايمٛمٖمط

وهق َم٣م صمٔمٙمٜم٣م ، (---احلداشمٝم٥م، ايمتٗمٛمٝم٥م، ايمٖم٘مري٥م، ايمؼماشمٝم٥م)َمتٛمقفم٥م يمتحديد ايمٖمّم٣مءات اظمختٙمٖم٥م 

( (َممموع)ايمتل مل سمقهمؼ دم سمٗمديؿ )، وايمٛمٌْمل، سمتج٣موز زمٔمض أؿم٣مريح ايمُمٔمر ايمٖمِمٝمح

 -اؽمتممادم ظم٣ٌمه٣مة إَمؿ إطمرى دم هذا اظمج٣مل، إصالضمل، ضمّم٣مري

، ئل ضمّمقر زمٔمض ايمٗمٝمؿ وايمتٟمشمغمات ايمٔم٣مظمٝم٥مسمػمز يمٛم٣م سمٗمٛمٝم٣مت ايمند ايمٛمًقي ايمروا

 :وايمتقصمٜم٣مت اخل٣مص٥م ايمتل سمٔم٣مٞمؼ

 -اظمً٘مقت فمٛمف , 1

 -سمٝم٣مر ايمقفمل , 2
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 -آرسمداد , 3

 -آؽمت٣ٌمق , 4

 ---ىمن وسمغمة ايمزَمـ , 5

وَم٣ًميرة ، ((ايمذاىمرة ايمٔمرزمٝم٥م)يمذيمؽ هم١من إفمامل ايمروائٝم٥م ايمٛمًقي٥م ومد ؽمٔم٦م إلم جتديد )

وايمتٛمقير وايمٛمٜمّم٥م ، وسمٛمقيع اظمُمٜمد ايمثٗم٣مدم اإلومٙمٝمٚمل، ؽمتٚمرار َمُم٣مرئمٜم٣ماظمدٞمٝم٥م اظمٔم٣مسة ووامن ا

 (---1)وآؽمتمماف 

وايمٖمٛمٝم٥م ، ؽم٣مفمدت أص٣ميم٥م وووقح سمٗمٛمٝم٣مت ايمند ايمٛمًقي فمعم سمروي٨م اإلٞمت٣مصم٣مت إدزمٝم٥م

، وايمٔم٣مؿمٖمٝم٥م وٞمٗمٙم٦م صقرا ص٣مدوم٥م فمـ اظمجتٚمع اظمحقم، وايمٖم٘مري٥م، واظم٣مدي٥م، زم٘مؾ ؽمامهت٣م ايمروضمٝم٥م

 ---٣مدم اظمتٛمقع زم٣مٓفمتامد فمعم فمدة ضم٘م٣مي٣مت وأضمداث وسمٖم٣مفمالت خمتٙمٖم٥موسمراشمف ايمثٗم

همٌٔمّمٜمـ ، سمرسمٌط إؾم٘م٣مل ايمندي٥م ايمروائٝم٥م ايمٛمًقي٥م زمْمرائؼ اؽمتٔمامل اظمٌدفم٣مت يمٙمّمامئر

وزمٔمّمٜمـ أطمر ي٠مشمر اؽمتٔمامل وٚمغم ، فمرزمٝم٣م ومديام يقـمػ وٚمغم ايمٕم٣مئ٤م زم٣مفمت٣ٌمره ؾم٘مال هدي٣مً 

وسمٔمري٥م ايمذات َمـ داطمٙمٜم٣م فمػم ، وايم٣ًٌمؿم٥م، واحلٚمٝمٚمٝم٥م، ذاسمٝم٥ماظمت٘مٙمؿ طم٣مص٥م َم٣م يتٔمٙمؼ زم٣ميمًغمة ايم

جيًد - ومد يتؿ أضمٝم٣مٞم٣م سمقـمٝمػ وٚمغم اظمخ٣مؿم٤م إلزمراز ايمدهمؼ ايمندي داطمؾ ايمٔمٚمؾ- طم٣مرصمٜم٣م

أَم٣م - اؽمتٔمامل اظمٌدفم٣مت يمّمٚمغم ايمٕم٣مئ٤م َمقوقفمٝم٥م ايمٙمٕم٥م احلٗمٝمٗمٝم٥م ونمٛم٣مئٝمتٜم٣م نمغم اظم٣ٌمذة

يرسمٌط سمقـمٝمػ هذيـ - ندي٥م ٞمحق ايمٕمٛم٣مئٝم٥م اظم٣ٌمذةهمٝمجٛمح زمٟمفمامهلـ ايم، اؽمتٔمامهلـ يمّمٚمغم اظمت٘مٙمؿ

إذ يٚمٙمؽ ىمؾ واضمد َمٛمٜمام ، ايمّمٚمغميـ زمقصػ ؽمامت ايمُمخِمٝم٣مت وايم٣ًمردة وإضمداث اظم٠مشمرة

 -طمِم٣مئِمف ايمٖمٛمٝم٥م وايمُمٔمري٥م وايمتٗمٛمٝم٥م

فمعم همٜمؿ وسمٟمويؾ ايمٌٛمٝم٥م ايمؼماصمٝمدي٥م  امئر اظمتٙمٗمل ايمٔمريب ايمٗمديري٣ًمفمد اؽمتٔمامل هذه ايمّم

، وإضمداث، ؿ دم سمقوٝمح ايمٔمالوم٣مت اظمقصمقدة زمكم ايمُمخِمٝم٣متىمام أٞمف ي٣ًمه، يمٙمٔمٚمؾ

 ---وايمرؤى اظمختٙمٖم٥م، وايمٖمّم٣مءات

ومد جتٛمح زمٔمض ايمرواي٣مت ايمٛمًقي٥م ٞمحق ايمتِمٔمٝمد ايمدراَمل وسمٛمقيع اخلْم٣مب إيديقيمقصمل 

 -وطمٙمؼ اظمقاصمٜم٣مت َمـ طمالل ايمٔمالوم٣مت اظمختٙمٖم٥م زم٣ميمرصم٣مل

إهنـ - ويًحره، اظمتٙمٗمل ايمٔمريب ايمٗمديروهق َم٣م يٌٜمر ، يتٛمقع ايمٛمًٝم٨م إؽمٙمقيب فمٛمد اظمٌدفم٣مت

 -وايمًٝم٣موم٣مت، واظمٗم٣مَم٣مت، ٣متوايمْمٌٗم، واظمٗم٣مصد، وٞمقع اظمٔم٣مين، وشمٗم٣مهمتف، يرافمكم ومدره
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متثؾ ايمٙمٕم٥م ىم٣مئٛم٣م اصمتامفمٝم٣م ضمّم٣مري٣م يتْمقر سمٌٔم٣م يمتْمقر ؾمخِمٝم٥م اظمٌدفم٥م وَمًتقاه٣م ايمثٗم٣مدم 

آسمِم٣مل زمكم ايمْمرهمكم َمـ  ىمام أهن٣م سمٗمقم زمتْمقير فمٚمٙمٝم٥م، وَمٔم٣مرهمٜم٣م وفمالومتٜم٣م زم٣مظمتٙمٗمل ايمٔمريب

، وإضمداث، همٜمل ايمتل سمِمػ ايمُمخِمٝم٣مت، طمالل ٞمُم٣مؿمٜم٣م وسمٖم٣مفمٙمٜم٣م اظمتٚمٝمز وزمٛم٣مه٣م ايمٖمٛمٝم٥م

 ---وايمٖمّم٣مءات ايمزَم٘م٣مٞمٝم٥م وىمؾ اظم٘مقٞم٣مت وايمتٗمٛمٝم٣مت

ضمٝم٧م يتؿ ، سمقصمد فمدة رؤى وسمِمقرات يمٙمُمخِمٝم٣مت ايمروائٝم٥م فمٛمد اظمٌدفم٣مت دم اإلَم٣مرات

ٞمِم٣مدف زمٔمض - ضمداث وهمّم٣مءات وأضمٝم٣مز خمتٙمٖم٥محتري٘مٜم٣م زمُم٘مؾ ضمٗمٝمٗمل وَمرىم٤م يرسم٘مز فمعم أ

وإؽمامء اظمًتٔم٣مرة وايمرَمقز ، (---َمٔمتٗمدات، َمالزمس، ٞمٖمًٝم٥م، صٖم٣مت زمدٞمٝم٥م)اظمالَمح اظمتٛمقفم٥م 

 :ايمتل يٚم٘مـ سمِمٛمٝمٖمٜم٣م ضم٤ًم وـمٝمٖمتٜم٣م

، متزج زمكم ايمقاومع واخلٝم٣مل وسمتٚمٝمز زمٔمٛمٌم اظمٖم٣مصمٟمة: اظمدورة، ايمُمخِمٝم٣مت ايمٛمًقي٥م , 1

، وايمٔمالوم٣مت اظمتٛمقفم٥م، واحلرىم٥م، وايمتٕمغم، وايمتقه٨م، وايمٛمٚمق، ٗمٝمدوايمتٔم، وايمؼمىمٝم٤م، واإلومٛم٣مع

 ---واإلجي٣مزمٝم٥م، واظمٕم٣مَمرة، وايمُمج٣مفم٥م

، وايم٣ًٌمؿم٥م، وآؽمتٗمرار وفمدم اظمٖم٣مصمٟمة، سمتًؿ زم٣ميمث٣ٌمت: ايمُمخِمٝم٣مت ايمٛمًقي٥م اظمًْمح٥م , 2

 ---وايمًٙمٌٝم٥م، وايمتقاىمؾ، وآٞمزواء، وايمتقاين

إضمداث ويِمٛمٔم٣من اظمًتقي٣مت ايمٙمٕمقي٥م يٛمجز هذان ايمٛمقفم٣من َمـ ايمُمخِمٝم٣مت ايمٛمًقي٥م 

إهنام يٚمثالن أومقى اظم٘مقٞم٣مت ايمندي٥م ٕهنام ومد - ويِمٖم٣من اظمُم٣مهد، واحلقارات واظمٛم٣مصم٣مة اظمتٛمقفم٥م

، وايمتٔمِم٤م أو ايمٔمدواٞمٝم٥م، وايمقاومٔمٝم٥م وأضمٝم٣مٞم٣م زم٣مٓوْمراب، وايمِمدق، يتًامن زم٣ميمتقه٨م

 ---وايمتدين، واجلٜمؾ، واخلٚمقل

وإؽمٙمقب ، ايمٛمٚمر زمتقـمٝمٖمٜم٣م يمٌٔمض احل٘م٣مي٣مت فيمٖمتحٝم (ايمًٗمقط إلم أفمعم)رواي٥م سمتٚمٝمز 

وايمذات ، واخلٝم٣مل ايمقاؽمع ورصده٣م يمٙمٌمافم٣مت زمكم ايمٗمديؿ واحلدي٧م، ايمٖمٛمل اظمُمقق

وايمٔمالوم٣مت زمكم ، (---زَمـ اخلراهم٥م واحلٙمؿ، زَمـ إَم٥م واجلامفم٥م)وإزَمٛم٥م اظمختٙمٖم٥م ، واظمقوقع

، وؾمخِمٝم٥م ايم٣ًمردة ايمٗمديرة، ٘م٣مينوايمٖمّم٣مء ايمزَم، وايمٙمٕم٥م واحلقارات، ايمُمخِمٝم٣مت وإضمداث

وفمالوم٥م اإلٞم٣ًمن اإلَم٣مرايت زمٚمحٝمْمف ، وايمٗمٝمؿ إطمالومٝم٥م وايمٖم٘مري٥م، ورؤي٥م ايم٘م٣مسم٥ٌم يمٙمقاومع وايمٔم٣ممل

، وهنّم٥م ايمدويم٥م، سمْمرح هذه اظمٌدفم٥م أيّم٣م زمٔمض ومّم٣مي٣م احلداشم٥م- َمـ طمالل زمٛمٝم٥م ايمٛمص ايمروائل

 ---واظمً٘مقت فمٛمف، وسمٗم٣ميمٝمد اظمجتٚمع، وَمث٣مومٖم٥م أطمر
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ُمٌ٘م٥م ايمزَمٛمٝم٥م فمٛمد همتحٝم٥م ايمٛمٚمر فمـ َمٓم٣مهر ورؤى ص٣مدوم٥م ووـمٝمٖمٝم٥م وضم٣مرضة سمتالضمؿ سمٔمػم ايم

سمٌٔم٧م اظمٌدفم٥م احلٝم٣مة دم هذه ايمُمٌ٘م٥م ايمزَمٛمٝم٥م زمنده٣م - وسمتزاضمؿ زمٕمٝم٥م زمٛم٣مء ضمٗم٣مئؼ هدي٥م ص٣مهمٝم٥م

، وايمٗمِمد، وايمدٓيمٝم٥م، وهق َم٣م يػمز ايمٗمقة اجلاميمٝم٥م، يمألضمداث وإهمٔم٣مل واحل٘م٣مي٣مت وايمٗمِمص

وايم٘مقن ايمندي اخلالق ، وايمًدى ايمدٓرم اظمحٌقك، ء ايمؼمىمٝمٌل اظمًٌقكوايمٌٛم٣م، وآيمتح٣مم

 -وايمٔمجٝم٤م وايمٗمُمٝم٤م دم هذا ايمٔمٚمؾ اظمتٚمٝمز

( زمٛم٣مء (ايمقـم٣مئػ ايمروائٝم٥م)جتًد زمٔمض )، سمٔمتٚمد ايم٘م٣مسم٥ٌم دم هد إضمداث فمعم ؽم٣مردة ومديرة

 :فمعم دواهمع َمتٛمقفم٥م وَمتٚمٝمزة

 ---اظمتٛمقفم٥م وايمٔمالوم٣مت ايمٖم٣مؽمدة إؿمالع اظمتٙمٗمل ايمٔمريب فمعم إطم٣ٌمر وايمٙمٗم٣مءات , 1

 -ساع زمكم ايمزوصم٥م وايمزوج اظمتزَم٦م زمُمٟمن احلٌٝم٤م ايمُم٣مب اظمتٖمتح , 2

 -ومٙمؼ ايمزوصم٥م زمُمٟمن ايمُم٣مب اظمٛم٣مومض مت٣مَم٣م يمزوصمٜم٣م , 3

 -نمقايتٜم٣م وَم٘مره٣م وهمتٛمتٜم٣م , 4

 ---حم٣مويم٥م ٞمًٝم٣مهن٣م يمٙماميض ورنمٌتٜم٣م دم ايمتجديد زمداي٥م زمٟمشم٣مث اظمٛمزل ونمرهم٥م ايمٛمقم وإيمقان , 5

 -ضم٤م ايمزوصم٥م يمٙمُم٣مب وشمقرهت٣م فمعم ايمتٗم٣ميمٝمد وحتٚمٙمٜم٣م يمٙمٔمقاوم٤م , 6

 -سمقـمٝمػ ايم٣ًمردة ايمٗمديرة يمأليمقان ىمرَمز فمعم ايمثقرة وايمتٕمٝمغم واحلٝم٣مة اجلديدة , 7

 -سمٖمٔمٝمٙمٜم٣م يمٙمٌماع زمكم ايمزوصمكم , 8

، اؽمتٔمامهل٣م حلقارات َمتٛمقفم٥م سمٔمػم فمـ هم٠ماد ايمزوصم٥م اظم٘مًقر وأؽمٖمٜم٣م فمعم ايمزواج , 9

 -واظم٣ميض

 -((فمِم٣مم)افمتامده٣م فمعم أؾم٘م٣مل هدي٥م َمتٛمقفم٥م إلزمراز فمالوم٥م ايمزوصم٥م زمحٌٝمٌٜم٣م ) , 12

 -هم٣ًمد ايمٗمٝمؿ آصمتامفمٝم٥م وايمديٛمٝم٥م اظمُم٘مٙم٥م ظمٛمٓمقَم٥م ايمزواج زمكم ايمْمرهمكم , 11

 -اؾمؼماك ايمزوج واحلٌٝم٤م دم فمدة َم٘مٛمقٞم٣مت ٞمٖمًٝم٥م , 12

 -ضمغمة ايمزوصم٥م زمكم ايمرصمٙمكم وفمدم ؽمالَم٥م ضمٝم٣مهت٣م , 13

فمدة ومّم٣مي٣م وشمٛم٣مئٝم٣مت َمتٛمقفم٥م سمٛمٌع  (رائح٥م ايمزٞمجٌٝمؾ)ـنم٣مزمش اظمقؽمقَم٥م زم سمٔم٣ميم٨م رواي٥م ص٣محل٥م

 :( َمتٚمٝمزة(وـم٣مئػ روائٝم٥م)سم٣ًمهؿ دم طمٙمؼ فمدة )، َمـ دواهمع َمٜمٚم٥م
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 -ايمٌماع زمكم ايمٗمديؿ واحلدي٧م , 1

 -اطمتالف ايمٗمٝمؿ وايمٔمالوم٣مت زمكم ايمٗمري٥م واظمديٛم٥م , 2

 -سمٛمقع َمُم٘مالت اظمرأة اإلَم٣مراسمٝم٥م اظمٔم٣مسة , 3

 -شمرات اظمدٞمٝم٥م واحلداشم٥مسمٔمدد َم٠م , 4

 -( إلضمدى ايمممىم٣مت زمٚمديٛم٥م ايمُم٣مروم٥م(فمٙمٝم٣مء)سمًٝمغم زمْمٙم٥م ايمرواي٥م إؽمت٣مذة إىم٣مديٚمٝم٥م ) , 5

 -ونمًؾ ايمذات َمـ أدراهن٣م، وسمٌٙمٙمٜم٣م زم٣مظمْمر رنم٥ٌم دم اخلالص، جتقهل٣م دم ؾمقارع اظمديٛم٥م , 6

ت اظمٛم٘منة زمحثف فمـ ايمقصمدان ايمِم٣مدم وإٞمقشم٥م احلٗمٝمٗمٝم٥م وحم٣مويم٥م رأب صمقاٞم٤م ايمذا , 7

 -وايمٙمح٣مق زمٗمْم٣مر ايمٔمٚمر اجل٣مَمح

 -اَمتزاج ايمٌٜمج٥م زم٣مخلقف وايمًٙمقك ايمْمٖمقرم زم٣مخلجؾ داطمؾ ٞمٖمًٝم٥م زمْمٙم٥م ايمرواي٥م , 8

يمٗم٣مءاهت٣م ايمدوري٥م َم٣ًمء يقم ىمؾ مخٝمس زمًٝمدات إفمامل ورزم٣مت ايمٌٝمقت وَمديرات  , 9

 -ايمممىم٣مت

يمقهم٣مء وايمٔمْم٣مء فُمذي٥ٌم(( ايمٗمروي٥م زم٣ميمِمٖم٣مء واظمح٥ٌم واإلطم٣مء وا)متٝمز ؾمخِمٝم٥م ) , 12

( واطمتالهمٜم٣م فمـ ؾمخِمٝم٣مت ٞم٣ًمء اظمديٛم٥م ايمتل سمتًؿ (فمٙمٝم٣مء)وايمُمٖم٣مهمٝم٥م دم فمالومتٜم٣م زم٣مٕؽمت٣مذة )

 ---زم٣مظمج٣مَمالت واظمِم٣ميمح ايمُمخِمٝم٥م وايم٘مذب وايمٛمٖم٣مق وايمٔمالوم٣مت اظمٙمقشم٥م

( (فمٙمٝم٣مء)( زم١ميث٣مره٣م يمٙمٚمِمٙمح٥م ايمُمخِمٝم٥م فمعم صداومتٜم٣م ب)(َمريؿ)متٝمز ؾمخِمٝم٥م ) , 11

 ---( ايمٛمٗمٝم٥م(فمذي٥ٌم)اظمديٛم٥م وَمٗم٣مرٞمتٜم٣م زمُمخِمٝم٥م ) وجتًٝمده٣م يمٔمالوم٣مت ٞم٣ًمء

إؿمالع ايم٣ًمردة يمٙمٚمتٙمٗمل ايمٔمريب فمعم ومٙمؼ وضمزن زمْمٙم٥م ايمرواي٥م وؽمٔمٝمٜم٣م احلثٝم٧م يمتج٣موز  , 12

 -ٞمًؼ ضمٝم٣مهت٣م اظم٣موٝم٥م

( فمٛمد ومدوَمٜم٣م َمـ َمٛمْمٗم٥م ايمٖمرهم٣مرة إلم َمديٛم٥م ديب أهٙم٥م زم٣ميمٔمامل (ضمِم٥م)سمٕمغم ضمٝم٣مة ) , 13

ممىم٣مت وايم٘مٜمرزم٣مء وايمتٙمٖمزيقن وايمثٗم٣مهم٣مت ايمقاهمدة واظمِمح٣مت وَم٠مؽم٣ًمت ايمتٔمٙمٝمؿ وايم

 ---وايمتٗمٛمٝم٣مت اظمتٛمقفم٥م واظمٟمىمقٓت

سمرزمط ص٣محل٥م نم٣مزمش زمكم إزَمٛم٥م اظمختٙمٖم٥م وومّم٣مي٣م اظمرأة اإلَم٣مراسمٝم٥م واظمدٞمٝم٥م اظمٔم٣مسة وؽمجـ 

ىمام جتًد هذه إزَمٛم٥م ، ( زم٣ميمِمحراء َمـ ؿمرف زمٔمٙمٜم٣م اظمًـ ايمذي يٚمٙمؽ زوصمتكم(ضمِم٥م))

 ---اظمتٔم٣موم٥ٌم وايمذىمري٣مت وايمتٗم٣ميمٝمد اظمتٛمقفم٥م اظمنودةايمٌمافم٣مت ايمٔم٣مئٙمٝم٥م 
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يٗمتٖمل ايمزَمـ دم ايمرواي٥م ايمٛمًقي٥م اإلَم٣مراسمٝم٥م اظمٔم٣مسة آشم٣مر اظمٌدفم٣مت وُيدد سمٗمٛمٝم٣مت ايمند 

ىمام أٞمف ئم٣مٞمؼ ؾمخِمٝم٥م اظمتٙمٗمل ايمٔمريب ايمٗمدير ايمذي يُم٘مؾ وصمقد اجلٚمٝمع فمػم حلٓم٣مت ، يمدهيـ

همٜمق فم٣ٌمرة فمـ ، تجًدان دم ىمٝم٣من اإلٞم٣ًمن ودواطمٙمفإن اإلضم٣ًمس زمف وَمٔم٣ميُمتف ي- ايمٔمٚمر اظمتٛمقفم٥م

 ---وَمتًٙمط، طمٝمط ومهل ذو َمٓمٜمر ٞمٖمز نمغم َم٣مدي وجمرد

 :ضمٝم٧م ٞمجد، ومد سمتداطمؾ إزَمٛم٥م دم زمٔمض ايمرواي٣مت ايمٛمًقي٥م

سمقـمٖمف فمدة َمٌدفم٣مت زمُم٘مؾ َمتِمؾ نمغم َمٛمٗمْمع ويمق دم سمِمقراهتـ : ايمزَمـ اظمًؼمؽمؾ , أ

 -وايمزوال، ضمٝم٧م يٚمتد فمٚمره ويٛمتٜمل زم٣ميمٖمٛم٣مء، هَمدي خيٙمؼ ايمٔم٣ممل، إٞمف زَمـ ىمقين- اخل٣مص٥م

يٓمٜمر فمٛمد زمٔمض ايم٘م٣مسم٣ٌمت اإلَم٣مراسمٝم٣مت َمٕمٙمٗم٣م ٕٞمف يدور ضمقل ٞمٖمًف : ايمزَمـ ايمدائري , ب

جتًد ذيمؽ فمدة إزمدافم٣مت - وسمتٔم٣موم٤م همؼماسمف َمـ طمالل ضمرىم٣مهت٣م اظمت٘مررة َمع زمٔمّمٜم٣م وٞمًخٜم٣م هل٣م

ىمذيمؽ سمٕمغم ايمٔم٣ممل اخل٣مرصمل ووصمف ٞمًقي٥م سمٔم٣ميم٨م َمقوقع ايمٖمِمقل إرزمٔم٥م اظمتٔم٣موم٥ٌم فمػم ايمًٛم٥م و

 ---ايمدهر

همٝمٛمٗمْمع ، ضمٝم٧م يِمؾ نم٣ميتف، سمرزمْمف فمدة ىم٣مسم٣ٌمت زمحٝم٣مة اظمخٙمقوم٣مت: ايمزَمـ اظمتٖمت٦م , ت

إٞمف زَمـ ؿمقرم ومد يٛمٗمْمع - وايمٌمافم٣مت، ايمٗمالومؾ، ايمدول احل٣مىمٚم٥م، أفمامر ايمُمخِمٝم٣مت: ويتقومػ

 -وٓ يتٔم٣موم٤م

، واجلٛمكم، فمٛمد ضمديثٜمـ فمـ ايمٛمقمجتًده زمٔمض اظمٌدفم٣مت اإلَم٣مراسمٝم٣مت : ايمزَمـ ايمراضمؾ , ث

 -ونمٝمٌقزم٥م زمٔمض ايمُمخِمٝم٣مت، وايمِمٌل، وايمروٝمع

يرسمٌط فمٛمد فمدة روائٝم٣مت زم٣ميمذات ىمِمقم ؾمٜمر رَمّم٣من دم ىمٝمٛمقٞمتف : ايمزَمـ ايمٛمٖمز , ج

 ---وضمٗمٝمٗمتف اظمتٚمٝمزة ايمتل سمتّم٣مد َمع ايمزَمـ اظمقوقفمل

 (رائح٥م ايمزٞمجٌٝمؾ)ي٥م وروا، ايمٛمٚمر فيمٖمتحٝم (ايمًٗمقط إلم أفمعم)رواي٥م سمٔمػم ايمُمٌ٘م٥م ايمزَمٛمٝم٥م دم 

ورؤى ص٣مدوم٥م ووـمٝمٖمٝم٥م وضم٣مرضة سمتالضمؿ وسمتزاضمؿ زمٕمٝم٥م زمٛم٣مء ضمٗم٣مئؼ ، يمِم٣محل٥م نم٣مزمش فمـ َمٓم٣مهر

وإهمٔم٣مل ، سمٌٔم٧م اظمٌدفمت٣من احلٝم٣مة دم هذه ايمُمٌ٘م٥م ايمزَمٛمٝم٥م زمند إضمداث- هدي٥م ص٣مهمٝم٥م

، ايمٌٛم٣مءو، وآيمتح٣مم، وايمٗمِمد، وايمدٓيمٝم٥م، وهق َم٣م يػمز ايمٗمقة اجلاميمٝم٥م، واحل٘م٣مي٣مت وايمٗمِمص

 -وايمٔمجٝم٤م ايمٗمُمٝم٤م دم فمٚمٙمٝمٜمام اظمتٚمٝمزيـ، وايم٘مقن ايمندي اخلالق، وايمًدى اظمحٌقك

 :إذ ٞمجد، سمرسمٌط رضوب ايمزَمـ دم ايمروايتكم اظمدروؽمتكم زم٣ميمُمخِمٝم٣مت وإضمداث ايمندي٥م
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 -زَمـ اظمقوقع اظمنود أو اظمح٘مل دم ايمٔمٚمٙمكم , 1

ىمت٣مزم٥م أو إيمٗم٣مء ، ايمٛمص ايمروائلإٞمت٣مج ، زمداي٥م همٔمؾ ايم٘مت٣مزم٥م)زَمـ ىمت٣مزم٥م ايمروايتكم  , 2

 -(---صغمورة ايمتٙمٖمظ داطمؾ ايمٛمِمكم ايمروائٝمكم، اخلْم٣مزم٣مت واحلقارات

 -وسمٟمويٙمٜمام، زمداي٥م ومراءة ايمٔمٚمٙمكم ايمروائٝمكم: زَمـ اظمتٙمٗمل ايمٔمريب ايمٗمدير , 3

اظمُم٘مٙم٥م يمٙمروايتكم زمٌٔمض أؾم٘م٣مل ايمزَمـ ، واظمقوقفم٣مت اظمتٛمقفم٥م، سمرسمٌط إضمداث

وسمٛمتٗمؾ ، ىمام أهن٣م سمرسمٌط أيّم٣م زمزَمـ اظمخ٣مض اإلزمدافمل فمٛمد ايم٘م٣مسمٌتكم، وسمتداطمؾ َمٔمٜم٣م، ايمت٣مرخيل

وايمت٣ٌمدل زمكم َمقاومع ايمزَمـ ، وومد يتؿ ايمتداطمؾ، هم٣مظمًتٗمٌؾ، زمُم٘مؾ ؿمٌٝمٔمل َمـ اظم٣ميض إلم اظمّم٣مرع

، وايمتداطمؾ، وايمتٗمديؿ وايمتٟمطمغم، همٝمحدث فمدم ايمتًٙمًؾ ايمزَمٛمل، أشمٛم٣مء اظم٣ًمر ايمندي

 ---وآٞمزي٣مح ايمٙمٕمقي، بوايمتقسمر دم إؽمٙمق، واإلضم٣مٓت

سمرسم٘مز ايمُمٌ٘م٥م ايمزَمٛمٝم٥م داطمؾ زمٔمض ايمرواي٣مت ايمٛمًقي٥م اظمٔم٣مسة دم اإلَم٣مرات فمعم يمٕم٥م 

، وإيديقيمقصمٝم٣م، وايمتِمقرات اخلٝم٣ميمٝم٥م، َمتٚمٝمزة اظم٘مقٞم٣مت واظمًتقي٣مت meta languageواصٖم٥م

 ---وايم٣ًمردةوٞمٖمًٝم٥م ايم٘م٣مسم٥ٌم ، وإضمداث وايمُمخِمٝم٣مت اظم٣موٝم٥م واحل٣ميمٝم٥م، ورؤي٥م ايمٔم٣ممل اظمختٙمٖم٥م

ضمٝم٧م يتؿ وصٖمف وسمٗمًٝمٚمف ، أَم٣م احلٝمز اظم٘م٣مين همٝمتٛمقع ىمثغما دم ايمرواي٣مت ايمٛمًقي٥م اإلَم٣مراسمٝم٥م

سمٖمرنمف زمٔمض اظمٌدفم٣مت دم ضمٙم٥م ومُمٝم٥ٌم ويٚمٛمحٛمف - وسمُمخٝمِمف وأٞمًٛمتف وَمٛمحف زمٔمدا مج٣ميمٝم٣م وسمٗمٛمٝم٣م

ومد سم٘مقن هذه إضمٝم٣مز فم٣مَم٥م واوح٥م أو شم٣مٞمقي٥م وصمزئٝم٥م سمالئؿ اوْمراب - َم٘م٣مٞم٥م فم٣ميمٝم٥م

 -اظمتٚمٝمزة، ِمٝم٣مت وسمٛمٗمالهت٣م فمػم اظمقاومعايمُمخ

إذ ٓ يٚم٘مٛمٜم٣م ، ٓ سمًتْمٝمع اظمٌدفم٥م زمٛم٣مء سمٗمٛمٝم٣مت هد َمت٘م٣مَمؾ دون آفمتامد فمعم احلٝمز اظم٘م٣مين

وصػ فمٛم٣مس اإلزمداع وإوم٣مَم٥م ايمٔمالوم٣مت ايمْمٌٝمٔمٝم٥م واخلٝم٣ميمٝم٥م واحل٣مٓت ايمُمٔمري٥م اظمدهُم٥م زمٔمٝمدا 

 -فمـ ايمٕم٣مي٥م ايمقاوح٥م هلذا اظم٘مقن ايمندي اظمٜمؿ

إذ ، ِمٌح اخلٝم٣مل أضمٝم٣مٞم٣م ومقي٣م وَمتٚمٝمزا فمٛمد وصػ احلٝمز اظم٘م٣مين دم زمٔمض إفمامل ايمٛمًقي٥مومد ي

سمً٘مـ اظمٌدفم٥م - وايمتِمقير احلز ايمٌٌمي، يتج٣موز ايمتٚمثؾ ايمذهٛمل يمٝمٌٙمغ أرومك آي٣مت ايمًٝمْمرة

همٜمق ايمذي يِمٛمع ضمٝم٣مهت٣م وطمٝم٣مهل٣م وآَم٣مهل٣م وأضمالَمٜم٣م ، داطمؾ احلٝمز اظم٘م٣مين وسمٛمجز أفمامهل٣م َمـ طماليمف

 -ًتْمٝمع اخلروج فمـ ذيمؽوٓ سم
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، وايمُمقارع، واظم٣ًمهم٣مت، حتدد فمدة َمٌدفم٣مت َمـ طمالل سمٗمٛمٝم٣مت ايمند اظمتٛمقع اظم٣ًمضم٣مت

، واظمّم٣ميؼ، وايمُمقاؿمئ، وايمٌح٣مر، واجل٣ٌمل، واهلّم٣مب، واظمدن، وايمٗمرى، وإضمٝم٣مء

إذ ُئَمرهمـ اظمتٙمٗمل ايمٔمريب فمعم هذه إضمٝم٣مز فمـ ؿمريؼ ايمٛمص --- وايم٘مٜمقف ،وايمِمح٣مرى

 -وهق َم٣م ُيرك هم٘مره زمٗمقة ويْمٙمؼ ايمٔمٛم٣من خلٝم٣ميمف اخلِم٤م، اإلزمدافمل

إذ أهن٣م سمتًؿ زم٣مجلاميمٝم٥م ، سمتٛمقع َمٓم٣مهر إضمٝم٣مز اظم٘م٣مٞمٝم٥م فمٛمد ايمروائٝم٣مت اإلَم٣مرسمٝم٣مت اظمٔم٣مسات

إهنـ جئمٙمـ َمٛمف ىم٣مئٛم٣م وافمٝم٣م وفم٣مومال وٞم٣مهمٔم٣م - واإلُي٣مء وايمتٖم٣موت دم ايمٌٛم٣مء وايمقؽمؿ وحتديد اظمٔم٣ممل

 ---وىمئٝم٣ٌم أو َميا

وسمرؽمؿ ايم٣ًمردة ايمتل ، دفم٥م ايمروائٝم٥م ؾمخِمٝم٣مت وأضمداشم٣م ويمٕم٥م وهمّم٣مءات ايمٔمٚمؾختٙمؼ اظمٌ

 -ايمندي٥م وأومٛمٔمتٜم٣م اظمتٛمقفم٥م حترك ذيمؽ وسمٓمؾ ضم٣مرضة داطمؾ ايمٔمٚمؾ اإلزمدافمل َمـ طمالل سمٗمٛمٝم٣مهت٣م

، سمػمز ؾمخِمٝم٥م اظمٌدفم٥م ايمروائٝم٥م اإلَم٣مراسمٝم٥م اظمٔم٣مسة ومقي٥م يم٘مٛمٜم٣م سمٙمتٌس زمُمخِمٝم٥م ايم٣ًمردة

ِمٔم٤م ايمتٚمٝمٝمز زمٝمٛمٜمام وٓ يٚم٘مـ انمتٝم٣مل أضمدمه٣م أو احل٘مؿ فمٙمٝمٜمام همٝم، ايمتل سمٛمدس داطمؾ ايمٔمٚمؾ

إهنام ىم٣مئٛم٣من خمتٙمٖم٣من ٕن - ىمام ٓ يًتقرم أضمدمه٣م فمعم َمٛمزيم٥م أطمر دم ايمٔمٚمؾ ايمندي، زم٣مظمقت

 -وايمث٣مين يند، إول ي٘مت٤م أضمدمه٣م إٞم٣ًمين وأطمر ورومل

، ٛمص وصمقدا همّم٣مئٝم٣موسمٛمٚمح ايم، سمٛمجز اظمٌدفم٥م ايمٔمٚمؾ ايمروائل وحترك ايمُمخِمٝم٣مت ايمقرومٝم٥م

 -وَمتٚمٝمزة ومتٛمح اظمتٙمٗمل ايمٔمريب صقرة ؾمٔمري٥م َمٛمٖمِمٙم٥م، وسمِمْمٛمع ايمّمامئر اظمالئٚم٥م
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خاٌجبةخاٌشاثغ
 اٌفظًخاٌشاثغ

 دةخاخلْبيخاٌؼٍِّأارببىبدخ

خ0خاخلْبيخًػاللزوخثبألدة-0
َمٛمتزفم٥م َمـ  هق ومدرة ذهٛمٝم٥م فمعم سم٘مقيـ صقر خمتٙمٖم٥م مل يٚمر هب٣م ايمٖمرد َمـ ومٌؾ يم٘مٛمّٜم٣م: اخلٝم٣مل

٣مزمٗم٥م يمف ًّ وهذه ايمِّمقر سمٛمِم٤م فمعم َمقوقع َمتِمؾ زم٣مظم٣ميض أو زم٣محل٣مرض أو ، اخلػمات ايم

ايمٔمٚمٙمٝم٥م ايمٔمٗمٙمٝم٥ّم ايمٔمٙمّٝم٣م ايمتل سمٗمقم دم صمقهره٣م فمعم "وئمّرف أضمد ايم٣ٌمضمثكم اخلٝم٣مل زمٟمّٞمف - اظمًتٗمٌؾ

هب٣م  إٞمُم٣مء فمالوم٣مت صمديدة َمـ اخلػمات ايم٣ًمزمٗم٥م زمحٝم٧م سمٛمٓمٚمٜم٣م دم صقر وأؾم٘م٣مل ٓ طمػمة يمٙمٖمرد

شمّؿ ، ٥م سمتٔمكم زم٣ميمّتذىمر دم اؽمؼمصم٣مع ايمِمقر اظمختٙمٖم٥مهم٣ميمّتخٝمؾ هبذا اظمٔمٛمك فمٚمٙمٝم٥ّم فمٗمٙمٝمّ - َمـ ومٌؾ

، ومتتد زمف إلم ضم٣مرضه، متيض زمٔمد ذيمؽ يمت٠ميمػ َمٛمٜم٣م سمٛمٓمٝمامت صمديدة سمِمؾ ايمٖمرد زماموٝمف

، وآزمت٘م٣مر ايمٔمٗمقم، همتٌٛمل َمـ ذيمؽ ىمّٙمف دفم٣مئؿ ومقّي٥م يمإلزمداع ايمٖمٛمل، وسمًتْمرد إلم َمًتٗمٌٙمف

 -"يمّت٘مٝمػ ايمٗمقي يمٙمٌٝمئ٥موا

وهذا ايمّدور أووح َمـ أْن ُيت٣مج إلم إشم٣ٌمت أو ، إؿمٖم٣مل ويمٙمخٝم٣مل دور ىمٌغم دم ومِمص

ذيمؽ أّن اخلٝم٣مل دم ومِمص إؿمٖم٣مل ىمثغمًا َم٣م ، سمٟمىمٝمد: زمؾ يمٔمؾ ايمٔم٘مس هق إومرب إلم ايمِّمح٥م

فمـ وئمٝمده إلم صم٣مدة ايمِّمقاب، ونمٛمل ، ضمتك ي٘مقن زمح٣مصم٥م إلم َم٣م ي٘مٌح مج٣مضمف، جيٚمح ويُمتط

ايمّتٟمىمٝمد أّن ىم٣مسم٤م إؿمٖم٣مل زمح٣مصم٥م إلم ايمّتٔمرف فمعم أيمقان اخلٝم٣مل ايمتل سمٛم٣مؽم٤م إؿمٖم٣مل دم َمراضمؾ 

دم َمرضمٙمتل ، وزمخ٣مص٥م َم٣م ؽمٌٗم٦ْم اإلؾم٣مرة إيمٝمف َمـ طمٝم٣مل ايمّتقهؿ واخلٝم٣مل احلر، ٞمٚمقهؿ اظمختٙمٖم٥م

 -ايمْمٖمقيم٥م اظمٌ٘مرة واظمتقؽمْم٥م

وٞمام وسمرفمرع ، دم ايمٗمرن ايمّت٣مؽمع فممم وئمتػم أدب اخلٝم٣مل ايمٔمٙمٚمل ٞمٚمْم٣ًم ضمديث٣ًم َمـ ايم٘مت٣مزم٥م ٞمُمٟم

- َمثؾ أَمري٘م٣م وأوروزم٣م وآحت٣مد ايمًقهمٝمتل ؽم٣مزمٗم٣مً ، دم ايمٗمرن ايمٔممميـ دم ايمٌٙمدان ايمِّمٛم٣مفمٝم٥م اظمتٗمدَم٥م

وأطمرى ومقي٣ًم ، سم٣مرة واهٛم٣مً َمتٔمثراً ، وومْمع هذا ايمّيب َمـ إدب َمراضمؾ ٞمٚمق ايم٘م٣مئـ احلل

وسمٌٙمقر ، واسمّمح أؽم٣مؽمف، ؽمتقى فمعم ؽم٣مومفوا، همام صم٣مء ايمٗمرن ايمٔمممون ضمتك زمٙمغ أؾمّده، راؽمخ٣مً 
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، وومّراء َمتحٚمًقن أنمٙمٌٜمؿ ممـ سمثّٗمٖمقا شمٗم٣مهم٥م فمٙمٚمّٝم٥م، وأصٌح يمف ىمّت٣مب َمتخِمِمقن، َمٛمٜمجف

 -ودرايتٜمؿ زمٟمٞمامط ايم٘مت٣مزم٥م اظمختٙمٖم٥م، وٞمّٗم٣مد يتٚمٝمزون زمٚمٔم٣مرهمٜمؿ ايمٔمٙمٚمّٝم٥م ايمقاؽمٔم٥م

مم٣م أدى زمٌٔمض ، حيمٗمد سمٔمرض أدب اخلٝم٣مل ايمٔمٙمٚمّل فمػم َمًغمسمف إلم ىمثغم َمـ ايمٛمّٗمد وايمّتجري

حتّٚمس أٞمِم٣مره ، يم٘مـ زمٗمدر َم٣م ىم٣مل يمف أفمداؤه ايمّتٜمؿ، إويمٝم٣مء إلم أْن ُيّرَمقا فمعم أزمٛم٣مئٜمؿ ومراءسمف

هم١مذا هق أدب ، وسمٔمداد همقائده وومد اؽمتْم٣مفمقا زمٔمد أْن ُيّٙمقه اظمٛمزيم٥م ايمالئٗم٥م زمف، إلزمراز حم٣مؽمٛمف

زمؾ ّٕٞمف ىمذيمؽ ، ٛمت٣مئ٨م ايمٔمٙمؿ همٗمطوٓ طمٝم٣مًٓ يتٛمٌٟم زم، احل٣مرض واظمًتٗمٌؾ ٓ زم٣مفمت٣ٌمره أدزم٣ًم همح٤ًم

وئمٚمؾ فمعم سمٛمٓمٝمؿ ضمٝم٣مسمف دم ، َمٛمٜم٨م سمٖم٘مغم ئًمك إلم َمُم٣مىمؾ اإلٞم٣ًمن زمقاؽمْم٥م ايمٔمٙمؿ واظمٛمْمؼ

ىمام ئمتٗمد ىمثغم َمـ ايمٛمّٗم٣مد أّن أدب اخلٝم٣مل ايمٔمٙمٚمل هق - اظمًتٗمٌؾ وُيّذره َمـ إطمْم٣مر اظمحّدوم٥م زمف

ّٕٞمف يٗمّدم يمٛم٣م سمِمقرًا هم٘مرّي٣مً َمتجّددًا دم  همح٤ًم زمؾ، أدب اظمًتٗمٌؾ: ٓ ّٕٞمف وم٣مزمؾ يمٙمٛمّٚمق وايمّتْمقر

 -٥م وايمٔمٙمؿٝمٛميمتل يْمرضمٜم٣م ايمٛمّٚمق اظمتزايد يمٙمتٗموٓ ئمجز فمـ ضمّؾ اظمُم٣مىمؾ ا، احلٝم٣مة

خ؟ِبخىٌخأدةخاخلْبيخاٌؼٍِّ-0
ختٚمكم واومٔمل فمـ و ،اخلٝم٣مل ايمٔمٙمٚمل هق طمٝم٣مل ممزوج زم٣محلٗم٣مئؼ ايمٔمٙمٚمٝم٥م وايمرؤي٥م ايمتٛم٠ٌمي٥م

، ؿ سمٟمؽمٝمًف فمعم َمٔمرهم٥م ىم٣مهمٝم٥م زم٣ميمٔم٣ممل اخل٣مرصمل واظم٣ميض واظمًتٗمٌؾسم، إضمداث اظمًتٗمٌٙمٝم٥م اظمحتٚمٙم٥م

 -وهمٜمؿ ايمْمريٗم٥م ايمٔمٙمٚمٝم٥م

يٗمقم أضمدمه٣م فمعم ، هق َمِم٣محل٥م زمكم إدب وايمٔمٙمؿ ايمٙمذيـ ضمًٌٜمام ايم٘مثغمون َمتٔم٣مروكمو

 -ويٗمقم أطمر فمعم ايمتجرزم٥م وآؽمتٗمراء، اخلٝم٣مل

 وهق زمذيمؽ، دم ىمؾ صمقاٞمٌفيمٔمؾ أهؿ َم٣م يٚمٝمز هذا ايمٛمقع َمـ إدب أٞمف َمرسمٌط زم٣ميمٔمٙمؿ و

ُيقم همٝمف ص٣مضمٌف ىمام يُم٣مء دم همّم٣مءات  ايمذي-- ---خيتٙمػ فمـ أدب ايمٔمج٣مئ٤م وايمٖم٣مٞمت٣مزي٣مو

إلم َمٔمْمٝم٣مت ايمٔمٙمقم  يًتٛمد أدب اخلٝم٣مل ايمٔمٙمٚملدم ضمكم ! اخلٝم٣مل دون أن يتٗمٝمد زمٗم٣مفمدة

ـْ  وهذا ايمتٗمٝمد زم٣ميمٔمٙمؿ وآٞمْمالق َمـ ٞمٓمري٣مسمف سمٛمٖمل- ايمٛمٓمري٥م َمٛمٜم٣م وايمتْمٌٝمٗمٝم٥م، ايمِمحٝمح٥م ومقل َم

يرون زمتجّذر هذا ايمٛمقع َمـ إدب دم هم٘مرٞم٣م ايمٔمريب َمـ طمالل اؽمتُمٜم٣مدهؿ زمٗمِمص أيمػ يمٝمٙم٥م 

 "ويمٝمٙم٥م وايمًٛمدزم٣مد ايمٌحري ونمغمه٣م 

ـْ ٓ ئمؼمف زم٣مخلٝم٣مل ايمٔمٙمٚمل ىمِمٛمػ أديب زمؾ يٌٗمٝمف وٚمـ ايمٔمٙمؿ همٗمط  وهٛم٣مك َمـ ايم٘مّت٣مب َم

ايم٘م٣مسم٤م اظمٕمريب أمحد  وَمـ ه٠مٓء ٞمجٝم٤م حمٖمقظ ايمذي دطمؾ دم صمدل َمع، وٓ دطمؾ يمف زم٣مٕدب
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واجلٚمٝمع َمٔمذورون ٕن - فمٌدايمًالم ايمٌٗم٣مرم ص٣مضم٤م رواي٥م )ايمْمقهم٣من إزرق( ضمقل ومٝمٚم٥م هذا

همت٘مقن ، وهذا نمغم َمتقهمر دم فم٣مظمٛم٣م ايمٔمريب، ٞمٚمق َمثؾ ايمٛمقع َمـ إدب ي٘مقن وٚمـ زمٝمئ٥م فمٙمٚمٝم٥م

وهذه ، يمٔمٙمٚملٝمامت ايمٕمرزمٝم٥م ايمتل يدور ضمقهل٣م أدب اخلٝم٣مل اثايمٛمتٝمج٥م أن )يًتقرد( ايم٘مّت٣مب ايم

ايمثٝمامت صٛمٔمتٜم٣م واٞمتجتٜم٣م اظمجتٚمٔم٣مت ايمٔمٙمٚمٝم٥م ايمتل ٓ ٞمٛمتٚمل هل٣م وزم٣ميمت٣مرم ىم٣من هذا ايمٛمقع إديب 

هم٣مصٌح هذا ايمٛمقع يمٝمس يمف َمـ إَمر إٓ أٞمف ىُمت٤م ، َمقيمقدا هجٝمٛم٣م ونمري٣ٌمً فمـ هذه إرض

 " -!زمٟميمٖم٣مظ فمرزمٝم٥م

ايمًٖمر فمػم ايمزَمـ ؽمقاء  :ضمقهل٣م أدب اخلٝم٣مل ايمٔمٙمٚمل ورَمـ أزمرز هذه ايمثٝمامت ايمتل يدو- 

وىمذيمؽ ايمٕمقص دم أفمامق ، أو حم٣مويم٥م َمٔمرهم٥م هن٣مي٥م ايمٔم٣مملَ ، يمٙماميض فمقدة أو يمٙمٚمًتٗمٌؾ سمٗمدَم٣مً 

 -إرض أو ايمٌح٣مر

ئمٚمؾ اخلٝم٣مل راهمدًا ىمٌغمًا يمٙمٚمٔمرهم٥م زمجقار َمٔمْمٝم٣مت ايمقاومع ايمتل ٓ يتٗمقومع اخلٝم٣مل و

اظمَٙم٘م٥م ايمتخٝمٙمٝم٥م حتت٣مج إلم  يم٘مـ هذه، فمٛمده٣م زمؾ يْمقره٣م ويٌٛمل فمٙمٝمٜم٣م يمٝم٘مّقن واومٔم٣م صمديداً 

سمٛمٚمٝم٥م ويمـ ي٘مقن ذيمؽ إٓ َمـ طمالل هتٝمئ٥م زمٝمئ٥م ضم٣موٛم٥م سمقصمٜمٜم٣م إلم اظمٖمٝمد وايمٌٔمٝمد فمـ فمقامل 

زم٣مخلٝم٣مل ٞمًتْمٝمع أن ٞمرى ! اخلراهم٥م وايمُمٔمقذة ايمتل سمٛمٕمٚمس همٝمف جمتٚمٔم٣مسمٛم٣م ايمٔمرزمٝم٥م يمألؽمػ

ٝم٣مل ٞمًتْمٝمع رؤي٥م زم٣مخلو، ٣مخلٝم٣مل أهؿ َمـ اظمٔمرهم٥مهم- وزم٣ميمٔمٙمؿ ؽمٛمِمٛمع ذيمؽ اظمًتٗمٌؾ، اظمًتٗمٌؾ

ٗمراءة اخلٝم٣مل هم، َم٣م همٔمٙمف ايم٣ًمزمٗمقن نؽمٝمٖمٔمال نوُيٙمام وإدي٤م واذا مل يتخّٝمؾ ايمٔم٣ممل اظمًتٗمٌؾ

 -أَمر ٓزم يمٙمٚمًتٗمٌؾ ايمٔمٙمٚمل

خ0ِشاؽًخرـٌسخأدةخاخلْبيخاٌؼٍِّّ-3
 :هل، يمٗمد فمرف أدب اخلٝم٣مل ايمٔمٙمٚمّل رنمؿ فمٚمره ايمٗمِمغم شمالث َمراضمؾ

 ىمت٣مزم٥م هذا إدب ويٛمتٚمل إيمٝمٜم٣م رّواد، ب إولم ايمًٌٝمْم٥مومتثؾ ـمٜمقر ايمتّج٣مر: اظمرضمٙم٥م إولم

٣ٌم: اظمرضمٙم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م وومد ـمٜمرت دم ايمقٓي٣مت ، ودطمؾ همٝمٜم٣م أدب اخلٝم٣مل ايمٔمٙمٚمل َمرضمٙم٥م ايمِمِّ

وومد اهتّؿ ىمّت٣مب هذه اظمرضمٙم٥م ، اظمتحدة إَمري٘مٝم٥م دم ايمٔمٗمقد ايمّثالشم٥م إولم َمـ ايمٗمرن ايمٔممميـ

ّٓ أهّنؿ نمغّموا ؿمريٗم٥م َمٔم٣مجلتٜم٣م، احلٗم٥ٌم إولمزم٣مظمقوقفم٣مت ايمتل افمتٛمك هب٣م أدزم٣مء  وَمـ أزمرز ، إ

 -وىم٣مرل سمُم٣مزمؽ، صمقن ىم٣مزمؾ، أيمدوس ه٘مًقم: ىمّت٣مب هذه اظمرضمٙم٥م
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ودطمؾ هب٣م أدب اخلٝم٣مل ايمٔمٙمٚمل َمرضمٙم٥م ايمٛمّّم٨م أو َمرضمٙم٥م ايمٔمٌم ايمذهٌل ىمام : اظمرضمٙم٥م ايمث٣ميمث٥م

وَمـ أهؿ أدزم٣مء ، ًغم ختّٝمٙمٜم٣موهمٝمٜم٣م ايم٘مت٣ّمب ُيٙمٗمقن زمخٝم٣مٓهتؿ إلم آهم٣مق َمـ ايمٔم، يًٚمٝمٜم٣م زمٔمّمٜمؿ

 -وراي زمراد زمقري، وإؽمح٣مق أزيٚمقف، آرشمر ىمالرك: هذه احلٗم٥ٌم

خ0اٌمظضخاخلْبٌْخ-4
ايمتل سمٔمتٚمد فمعم طمٝم٣مل : ومِمص اخلٝم٣مل اإلهي٣مَمل، أوهلام: وهل سمٛمٗمًؿ إلم ومًٚمكم رئٝمًكم

ٚمد فمعم ايمتل سمٔمت: ومِمص اخلٝم٣مل احلر، شم٣مٞمٝمٜمام- ايمذي يٗمقى دم َمرضمٙم٥م ايمْمٖمقيم٥م اظمٌ٘مرة، ايمّتقهؿ

 -ٗمقى دم َمرضمٙم٥م ايمْمٖمقيم٥م اظمتقؽمْم٥مايمذي ي، اخلٝم٣مل احلر

ذات صٖم٣مت ، َمٟميمقهم٥م: ويٕمٙم٤م فمعم ومِمص اخلٝم٣مل اإلهي٣مَمل أن سم٘مقن ذات ؾمخِمٝم٣مت

 -إذا ىم٣مٞم٦م َمـ احلٝمقان أو اجلامدضمتك ، ٞم٣مؿمٗم٥م َمتحرىم٥م، ضمًٝم٥م واوح٥م

ّٓ ختتٙمط همٝم، أْن ختٙمق َمـ اخلٝم٣مٓت اظمٖمزفم٥م: ويرافمك دم ومِمص اخلٝم٣مل احلر ٜم٣م احلٗمٝمٗم٥م وأ

وهق يٓمـ أهّن٣م ضمٗم٣مئؼ ، زم٣مخلٝم٣مل إلم درصم٥م سم٠مدي إلم أن خيرج ايمْمٖمؾ َمٛمٜم٣م زمٚمٖم٣مهٝمؿ طمٝم٣ميمٝم٥م طم٣مؿمئ٥م

 -صحٝمح٥م

ّٓ سمٕمرق ايمٗمِمص دم اخلٝم٣مل ايمٌح٦م إلم درصم٥م ىمٌغمة ، وفمعم أي ضم٣مل همٚمـ اظمًتحًـ أ

 -وَمًتٚمرة سمٌمف إؿمٖم٣مل فمـ ايمقاومع

زمام ي٣ًمفمد فمعم سمٛمُمئ٥م ، ايمٗمِمص وفمروٜم٣م وَمـ اظمٜمؿ أْن ٞمرافمل ايمّتقازن واحل٘مٚم٥م فمٛمد ىمت٣مزم٥م

زمؾ ي٣ًمفمدهؿ فمعم مم٣مرؽمتٜم٣م ، ٓ يٌمهمٜمؿ طمٝم٣مل ايمٗمِمص فمـ واومع احلٝم٣مة، أؿمٖم٣مل أؽمقي٣مء

 -زمٟمؽمٙمقب صحٝمح ؽمٙمٝمؿ َمـ نمغم أْن ٞمحرَمٜمؿ َمـ َمتٔم٥م اخلٝم٣مل دم ومِمص إؿمٖم٣مل

وَمـ هذه ، يمٙمٗمِمص اخلٝم٣ميمٝم٥م أن حتٗمؼ أهداهم٣ًم فمديدة دم َمٝمدان أدب إؿمٖم٣مل"ويٚم٘مـ 

 :"فإهدا

 -نم٥ٌم إؿمٖم٣مل دم ومراءة ايمٗمِمص اخلٝم٣ميمٝم٥م وآؽمتٚمت٣مع هب٣م( إؾم٣ٌمع ر1

وسمٔمٝمٛمٜمؿ فمعم ، وهمتح آهم٣مق رضمٝم٥ٌم سمثري سمٖم٘مغمهؿ، ( سمٛمٚمٝم٥م طمٝم٣مل إؿمٖم٣مل وسمْمقيره2

وطمٝم٣مل ، وسمْمقير ايمقاومع إلم إهمّمؾ زمٖم٘مر طماّلق جمّدد، آومؼماب َمـ فمقامل اإلزمداع وآزمت٘م٣مر

 -طمِمٝم٤م واومٔمل ه٣مدف
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وفمـ اظمجتٚمع ايمِمٕمغم ايمذي ، ر َمـ اظمٔمرهم٥م فمـ ايمٌٝمئ٥م ايمتل ئمٝمُمقن همٝمٜم٣م( سمزويدهؿ زمٗمد3

 -ئمٝمُمقن همٝمف

 -( إؾم٣ٌمع رنمٌتٜمؿ يمٙمٚمٔمرهم٥م وضم٤م آؽمتْمالع4

 -( سمدريٌٜمؿ فمعم ؾم٠مون احلٝم٣مة5

 -( سمقصمٝمٜمٜمؿ إلم آسمزان دم إصدار إضم٘م٣مم6

 ؿجْؼخخلظضخاخلْبيخاٌؼٍِّ-5

زمؾ إّن ، جم٣مٓت ايمٔمٙمؿ وايمّت٘مٛمقيمقصمٝم٣م يتٖمؼ هذا ايمٛمّقع َمـ ايمٗمِمص َمع ايمّتٗمدم ايمٔمٙمٚمل دم

هٛم٣مك َمـ يرى أّن هذا ايمّتٗمدم اظمٔم٣مس اظمدفمقم زمٗمدرة ايمٔمٗمقل اإليم٘مؼموٞمٝم٥م ومد هم٣مق طمٝم٣مل ايم٘مت٣ّمب 

واحلروب ، وآطمؼمافم٣مت اظمحتٚمٙم٥م، وسمدور هذه ايمٗمِمص ضمقل ايم٘مُمقف ايمٔمٙمٚمٝم٥م- واظم٠ميمٖمكم

ِمؾ إيمٝمف اإلٞم٣ًمن دم اظمًتٗمٌؾ وايمتٛم٠ٌم زمام يٚم٘مـ أْن ي، زمكم ؽم٘م٣من إرض وايم٘مقاىم٤م إطمرى

وَم٣م يٚم٘مـ أن ، زم٣مإلو٣مهم٥م إلم اإلٞم٣ًمن أرم وومدراسمف اهل٣مئٙم٥م، ىمثٚمرة يمتٗمدم ايمٔمٙمؿ وآطمؼماع

 -سمٖمٔمٙمف

ومم٣م ٓ ؾمّؽ همٝمف أّن هذا ايمٙمقن َمـ ايمٗمِمص إذا أضمًـ إفمداده يٚم٘مـ أن يرسمٖمع زم٣مٕؿمٖم٣مل إلم 

وإفمدادهؿ يمٙمحٝم٣مة دم ، يمٔمٙمٚمٝم٥موسم٘مقيـ فمٗمٙمٝم٣مهتؿ ا، وئمٚمؾ فمعم سمٛمٚمٝم٥م طمٝم٣مهلؿ، َمًتقى ايمٔمٌم

 -فم٣ممل ايمٕمد زمام همٝمف َمـ سمْمقرات فمٙمٚمٝم٥م وإٞمج٣مزات سم٘مٛمقيمقصمٝم٥م

أو زمكم ومِمص اخلٝم٣مل ، طمط رهمٝمع يٖمِمؾ زمكم ايمٔمٙمؿ وإوه٣مم"ويم٘مٛمٛم٣م جي٤م أن ٞمُمغم إلم 

ايمٔمٙمٚمل ايمذي ئمتٚمد فمعم ضمٗم٣مئؼ ايمٔمٙمقم وإَم٘م٣مٞم٣مهت٣م احل٣ميمٝم٥م واظمًتٗمٌٙمٝم٥م دم وقء آضمتامٓت 

ؿ اخلٝم٣مرم ايمذي يًتٛمد إلم إوه٣مم: وزم٣ميمّت٣مرم همٜمق نمغم َمٗمٌقل وزمكم ومِمص ايمٔمٙم ،ايمٔمٙمٚمٝم٥م اظمٚم٘مٛم٥م

وهذا ايمٙمقن إطمغم ايمذي يًتٛمد إلم إوه٣مم ٞمحـ هٛم٣م ٓ ٞمٗمٌٙمف - 4"ّٕٞمف يمٝمس فمٙماًم فمعم إؿمالق

أو نمغم - أو ومِمص اظمٕم٣مَمرات، وإّٞمام ٞمٛمٗمٙمف إلم َم٘م٣مٞمف ايمْمٌٝمٔمل َمع ايمٗمِمص اخلٝم٣ميمٝم٥م، وٓ ٞمرهمّمف

 -شمؿ ٞمٗمٝمٚمف دم وقء وؤمف اجلديد، ّمٚمقٞمف ايمٕم٣ميم٤مهذا ضم٤ًم َم

هم٣مٕولم سمتٛم٣مول ، وَمـ ايمقاوح أّن ومِمص اخلٝم٣مل ايمٔمٙمٚمل ختتٙمػ فمـ ايمٗمِمص ايمٔمٙمٚمّٝم٥م

أَم٣م ايمث٣مٞمٝم٥م همتدور ضمقل احل٣مرض واظم٣ميض وَم٣م سمّؿ همٝمٜمام - أؽم٣مؽم٣مً اظمًتٗمٌؾ وَم٣م يٚم٘مـ أن ُيدث همٝمف
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واظمًتحدشم٣مت ، خؼمفم٣متوومِمص ايم٘مُمقف واظم، َمثؾ ومِمص ايمٔمٙمامء واظمخؼمفمكم، همٔمالً 

 -ايمٔمٙمٚمٝم٥م وايمت٘مٛمقيمقصمٝم٥م ايمتل سمّقصؾ إيمٝمٜم٣م اإلٞم٣ًمن فمعم َمّر ايمٔمِمقر

إّن ومِمص اخلٝم٣مل ايمٔمٙمٚمل أدب ويمٝم٦ًم فمٙماًم: ذيمؽ أّن ىم٣مسم٤م هذه ايمٗمِمص ٓ ُيٗمّدم يمٗمرائف 

زمؾ يٗمدم هلؿ ومِم٥م ، ىمت٣مزم٣ًم فمٙمٚمٝم٣ّمً زمٕمٝم٥م سمٕمذيتٜمؿ زمام يّمٚمف َمـ َمٔم٣مرف فمٙمٚمّٝم٥م ٞمٓمرّي٥م وسمْمٌٝمٗمّٝم٥م

وَمـ طمالل هذا اإلَمت٣مع يزودهؿ زم٣مظمٔم٣مرف ايمٔمٙمٚمٝم٥م ، و ومِم٥م ؿمقيٙم٥م زمٕمٝم٥م إَمت٣مفمٜمؿأ، ومِمغمة

وٓ زمّد أن خُتٙمص ومِمص اخلٝم٣مل ايمٔمٙمٚمل يمْمٌٝمٔمتٜم٣م إذا رنم٦ٌم دم أْن سمٛمتٚمل - ايمٛمّٓمرّي٥م وايمّتْمٌٝمٗمّٝم٥م

زمؾ هل ، يمٝم٦ًم طم٣ميمِم٥م دم ومِمص اخلٝم٣مل ايمٔمٙمٚمل"زمٝمد أّن ايمْمٌٝمٔم٥م إدزمٝم٥م - إلم إصمٛم٣مس إدزمٝم٥م

وَمـ شَمّؿ ُيت٣مج ايمٗم٣مص اظمقهقب ذو اخلػمة - يمذي وّٚمف اخلْم٣مب إديبّمٚمقن ايمٔمٙمٚمل اَمٗمّٝمدة زم٣مظم

ذيمؽ أّٞمف يتٛمٌٟم زمٚم٘متُمٖم٣مت وخمؼمفم٣مت دم - 5"واظمران إلم َمٔمرهم٥م فمٙمٚمّٝم٥م نمزيرة َمتامؽم٘م٥م دومٝمٗم٥م

سمف إلم اإلٞمج٣مزات ايمٔمٙمٚمّٝم٥م دم اوٓ زمّد َمـ أْن سمًتٛمد سمٛمٌقء، ٣ميمفاظمجتٚمٔم٣مت ايمٔمٙمٚمٝم٥ّم ايمتل يٌدفمٜم٣م طمٝم

 -ويمتٌتٔمد فمـ اخلراهم٥م، حل٣مرض يمتٌدو َمٛمْمٗمٝم٥م دم ايمّتٖم٘مغم ايمٔمٙمٚملا

ىمام أّن اظمٔمرهم٥م ايمٔمٙمٚمّٝم٥م ، هذا ئمٛمل أّن َمقه٥ٌم ايمٗم٣مص وضمده٣م ٓ سمٛمٖمع دم هذا ايمّٙمقن ايمٗمِميص

زمؾ جي٤م اصمتامع اظمقه٥ٌم واظمٔمرهم٥م ايمٔمٙمٚمٝم٥م دم ىم٣مسم٤م ايمٗمِمص اخلٝم٣مل ، ٓ سم٘مٖمل وضمده٣م همٝمف

د دٓٓت اظمِمْمٙمح َمـ نمغم أي طمٙمؾ همٝمٜم٣مايمٔمٙمٚمل يمٝمتٚمّ٘مـ َمـ سمٗمديؿ ٞمِمقص جُت  ًّ- 

 :وهل ايمٗمدرة فمعم، ويٚم٘مـ مم٣مرؽم٥م هذا ايمٙمقن َمـ ايمٗمص ذيْم٥م سمقاهمر إَمقر أسمٝم٥م

 -سمٟمَمؾ إٞمج٣مزات احل٣مرض وَم٣م يٚم٘مـ أْن سمٗمقد إيمٝمف دم اظمًتٗمٌؾ َمـ اىمتُم٣مهم٣مت واطمؼمافم٣مت- 1

 -ايمتّٚمٝمٝمز زمكم اإلَم٘م٣مٞم٣مت ايمٔمٙمٚمٝم٥م واإلَم٘م٣مٞم٣مت اخلراهمٝم٥م- 2

 -َم٠مشمروممتع وؿ ٞمص ومِميص َمٗمٛمع سمٗمدي- 3

 -ؽمقاء أىم٣من ىمٌغمًا أم همتك أم ؿمٖمالً ، اؽمتٔمامل يمٕم٥م فمٙمٚمٝم٥م سمالئؿ اظمخ٣مؿم٤م- 4

أّن أدب اخلٝم٣مل ايمٔمٙمٚمل هق ايمّذي يتٛم٣مول ايمّتٗمدم ايمٔمٙمٚمل وَمٛمجزات "ويرى هن٣مد ايممّميػ 

قع َمـ وهق زم٣ميمّت٣مرم ٞم، ايمّت٘مٛمقيمقصمٝم٣م وسمْمقره٣م ايمِّم٣ميمح َمٛمف وايمّّم٣مر َمـ طمالل أضمداث دراَمّٝم٥م

وايمث٣مين فمعم ايمّتجرزم٥م واؽمتٗمراء ايمقاومع ، زمكم إدب وايمٔمٙمؿ: هم٣مٕول وم٣مئؿ فمعم اخلٝم٣مل اظمِم٣محل٥م

ّٓ  وَمـ شمؿّ ، "وآٞمتٜم٣مء إلم ومقاٞمكم حمّددة  :همام أدب اخلٝم٣مل ايمٔمٙمٚمّل إ
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 -ٝم٣مرم وايمٛمُّم٣مط ايمٔمٙمٚمّل يمإلٞم٣ًمنٞمقع َمـ ايمّتقهمٝمؼ زمكم ايمٛمُّم٣مط اخل

ورؤي٥م همٙمًٖمٝم٥م ، َمتْمّقرة٥م واصمتٜم٣مدات َمٛمْمٗمٝم٥م سمِمّقر اظمًتٗمٌؾ َمـ وصمٜم٣مت ٞمٓمر خمتٙمٖم

 -َمتحّررة

، ويتح٘مؿ دم ايمتّٔم٤م، ُيٙمؿ زم٣ميمٙمحٓم٥م ايمتل يٛمتٌم همٝمٜم٣م اإلٞم٣ًمن فمعم ايمُمٝمخقطم٥م ويٗمٜمر اظمرض

وم٣مت احلٝم٣مة ىم١مو٣مفم٥م إووم٣متويتٕمٙم٤م فمعم َم، ويٚمحق إمل  -ٔمقِّ

يمٛمّجقم زمكم ايم٘مقاىم٤م واويْمقي اظم٣ًمهم٣مت ، ويٕمقص دم أفمامق ايمٌحر، خيؼمق زم٣مؿمـ إرض

 -دم حلٓم٣مت

 -فمقامل وم٣مصٝم٥م ئمّد اإلٞم٣ًمن فمٗمٙمّٝم٣م وٞمٖمًٝم٣ّم ٓؽمتٗم٣ٌمل ىم٣مئٛم٣مت ومد سمٖمد فمٙمٝمف َمـ

زمؾ يْمٙمٔمف دم حتٍد فمعم َم٣م ُيٝمط زمف َمـ نمٝمٌٝم٣مت ، يِمؾ ايمٖمرد زماموٝمف وضم٣مرضه وَمًتٗمٌٙمف

 -وطمٖم٣مي٣م ايم٘مقن، وأيمٕم٣مز ايمقصمقد، وـمقاهر نم٣مَمّم٥م َمثؾ اخلقارق

وايمت٘مٛمقيمقصمل دم جم٣مٓت ايمٖمتؽ وايمّدَم٣مر وايمٖمٛم٣مء  ي٘مُمػ ايمٗمٛم٣مع فمـ أطمْم٣مر ايمّتٗمّدم ايمٔمٙمٚملّ 

ٙمؿ، زَمـ احلرب ًّ وَم٣م يٛمجّر فمـ ، وايمّتٙمقث وايمٗمّم٣مء فمعم فمٛم٣مس ايمٌٝمئ٥م وهن٤م َمقارده٣م زَمـ ايم

 -ٞمتُم٣مر أيم٥م َمـ ازدي٣مد ايمٌْم٣ميم٥ما

، وسمٔمٚمغم ايمِّمح٣مرى ايمّرَمٙمّٝم٥م واجلٙمٝمدي٥م، يٛم٣مومش َمقوقفم٣مت ضمٝمقي٥م َمثؾ اجلديد دم ايمْم٤م

 -وَمُم٣مىمؾ ايمّْم٣موم٥م وايمٕمذاء وايمٔمالج، ٌحرواؽمتثامر شمروات ايم

يْمرح ومّم٣مي٣م َمًتٗمٌٙمٝم٥م سمتٔمّٙمؼ زمٚمِمغم اإلٞم٣ًمن دم ايمٗمرون ايمٗم٣مدَم٥م همٝمتِمقر ىمٝمػ ؽمٝم٘مقن 

 -وسمًٙمٝمتف، وسمٔمّٙمٚمف وفمالصمف، ّٗمٙمفووؽم٣مئؾ ضمٝم٣مسمف وسمٛم، صمًٚمف وَمٙمًٌف وَمً٘مٛمف

 :يثغم ومّم٣مي٣م زم٣ميمٕم٥م ايمْمّراهم٥م َمثؾ سمِمّقر

 -٣م ؽمٝمئ٣مً وصمقد خمٙمقوم٣مت دم هذا ايم٘مقن ٓ ٞمٔمرف فمٛمٜم ,

 -إَم٘م٣مٞمٝم٥م صٛمع إٞم٣ًمن فمعم هٝمئ٥م َمٔمّٝمٛم٥م ,

 -ؽمٝمْمرة اإلٞم٣ًمن أرم فمعم ص٣مٞمٔمف ,

وٓ يتقوّمػ ، ٞمًتخٙمص َمـ هذه اخلِم٣مئص أّن أدب اخلٝم٣مل ايمٔمٙمٚمّل ٓ يتٕم٣مهمؾ فمـ اظم٣ميض

هم٣محت٣ًم ، وئًمك إلم سمٛمٓمٝمؿ إفمامل ايمٖم٘مر، زمؾ يتّجف ٞمحق اظمًتٗمٌؾ ّٕٞمف ي٠مَمـ زم٣ميمتّْمّقر، فمٛمد احل٣مرض
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ويًػموا ، وؿمٌٗم٣مت إرض يمٝمًتثٚمروا َم٣م همٝمٜم٣م، وأفمامق ايمٌح٣مر، زمقاب ايمٖمّم٣مءأَم٣مَمٜمؿ أ

 -أنمقاره٣م

خًظْفخخلظضخاخلْبيخاٌؼٍِّ-6
 :يمٔمؾ أزمرزه٣م، إّن ومِمص اخلٝم٣مل ايمٔمٙمٚمل هل٣م وـم٣مئػ ىمثغمة

خرشعْ خاٌضمبفخخ- أ

إّن اؽمتخدام اظمٔم٣مرف يًٜمؿ دم سمرؽمٝمخ ايمثٗم٣مهم٥م ايمٔمٙمٚمٝم٥م يمٙمٗم٣مرئ فمعم ٞمحق َم٣ٌمذ أو نمغم َم٣ٌمذ 

ويمٗمدرة ايمٗم٣مص فمعم سمقوٝمح اظمٔم٣مرف ايمتل ، ٣ًم يمٙمٚمًتقى ايمٔمٙمٚمل هلذا ايمٗم٣مرئ َمـ صمٜم٥مسمٌٔم

 -يًتخدَمٜم٣م َمـ نمغم أْن يٛمْمٙمؼ َمـ َمٔمرهم٥م ايمٗم٣مرئ هل٣م أو َمـ ىمقهن٣م زمدهيٝم٥م دم ايمّثٗم٣مهم٥م ايمٔمٙمٚمّٝم٥م

خاٌزّزًقخاٌؼٍِّخ- ة

ق يمٝمس ذووايمتّ ، سمدري٤م ايمٗم٣مرئ فمعم سمذوق يمّذة ايم٘مُمػ ايمٔمٙمٚمل، اظمراد زم٣ميمّتذوق ايمٔمٙمٚمل هٛم٣م

همٜمق يٌدأ وصمداٞمّٝم٣ًم ويٛمتٜمل ، زمؾ هق فمٚمؾ يتٔمٙمؼ زم٣ميمٔمٗمؾ أيّم٣م، فمٚماًل طم٣مّص٣ًم زم٣مٕضم٣مدي٧م وضمده٣م

وإذا ىم٣من ايمّتذوق َمتِماًل زم٣مظمُم٣مفمر - وٓ خيرج فمـ ذيمؽ ضمكم يٕم٣مدر إدب إلم ايمٔمٙمؿ، فمٗمٙمٝم٣مً 

ـ أؽم٣مؽمٝمكم دم زمؾ سمتج٣موز ذيمؽ إلم أَمري، وايمٔمٗمؾ َمٔم٣ًم هم١مّن وـمٝمٖمتف نمغم َمٗمتٌمة فمعم ايّمٙمذة ايمٔمٙمٚمّٝم٥م

أَم٣م - سمٛمٚمٝم٥م ايمٗمٝم٣مس ايمٔمٙمٚمل، وشم٣مٞمٝمٜمام- سمٛمٚمٝم٥م احلدس ايمٔمٙمٚمل، أوهلام: احلٝم٣مة ايمٔمٙمٚمٝم٥م يمٙمٗم٣مرئ

- احلدس ايمٔمٙمٚمل همٜمق ايمٗمدرة فمعم ايمّرزمط زمكم إٞمج٣مزات احل٣مرض ايمٔمٙمٚمّٝم٥م وَم٣م يٚم٘مـ أن سم٠مول إيمٝمف

زمٕمٝم٥م اىمتُم٣مف  وأَم٣م ايمٗمٝم٣مس همٜمق َمٜم٣مرة جتًٝمد احلدس: ّٕن ىمؾ ومٝم٣مد يٗمتيض إفمامل ايمٖم٘مر أوًٓ 

وىمٟمّن ايمّتذوق ٞمقع َمـ ، وايمٗمٝم٣مس فمٙمٝمٜم٣م شم٣مٞمٝم٣ًم زمٕمٝم٥م اخلروج زمٟمؾمٝم٣مء فمٙمٚمٝم٥ّم صمديدة، ومقاٞمكم ايمْمٌٝمٔم٥م

، مه٣م احلدس وايمٗمٝم٣مس، سمرزمٝم٥م ايم٣ٌمضم٧م زمقؽم٣مؿم٥م إىم٣ًمزمف أؽم٣مؽمكم َمٜمٚمكم دم احلٝم٣مة ايمٔمٙمٚمٝم٥م"

 -"إو٣مهم٥م إلم إؽمس اظمٔمرهمٝم٥م

خزبٍْكخاخلْبيخ-ط

وسمٖمتح يمف آهم٣موم٣م ُيٙمؼ ، ل َمـ ايمّتحٙمٝمؼ ايمدائؿ ومرب ايمقاومعٝم٣مإّن ومِمص اخلٝم٣مل ايمٔمٙمٚمل حترر اخل

إذ  :وحترير اخلٝم٣مل يمٝمس وـمٝمٖم٥م زمًٝمْم٥م- زمقاؽمْمتٜم٣م دم فم٣ممل اظمًتٗمٌؾ وٚمـ ضمدود اخلٝم٣مل ايمٔمٙمٚمل

ورزمام ، 9"يًٜمؿ إؽمٜم٣مَم٣ًم ىمٌغمًا دم حتريض اإلرادة ايمٌممي٥م فمعم ارسمٝم٣مد اظمجٜمقل"إّن هذا ايمتّحرير 
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أو َم٣ًمفمدهتؿ فمعم ، لم جتًٝمد َم٣م سمقضمل زمف ايمٗمِمص ايمتل يٗمرؤوهن٣مإ أؽمٜمؿ دم ومٝم٣مدة زمٔمض ايمٗمّراء

غم دم ؿمرق ، سمٙمّٚمس احلٙمقل يمٙمٚمُم٘مالت ايمٔمٙمٚمٝم٥ّم ايمتل يٖم٘مرون همٝمٜم٣م ًّ أو ضمٖمز فمٗمقهلؿ فمعم ايم

وطمِمقص٣مً ، ويًٜمؿ حترير اخلٝم٣مل دم دهمع ايمٗم٣مرئ إلم ايمّتٖم٘مغم دم َمًتٗمٌؾ ايمٌممي٥م- صمديدة

 -اإلٞم٣ًمنايم٘مُمقف وآطمؼمافم٣مت ايمٗم٣مدرة فمعم طمدَم٥م 

خزبذّذخادلشوضخاحلؼبسُخ- د

إّن ومِمص اخلٝم٣مل ايمٔمٙمٚمل سمٛمًجؿ وضمٝم٣مة ايمٗم٣مرئ دم ايمٌٙمدان اظمتٗمدَم٥م ضمّم٣مري٣ًم: ٕهّن٣م سمقاىم٤م 

وَمـ ؽمٟمىمقن دم ؟ َمـ أٞم٣م، همٜمٛم٣م يت٣ًمءل ايمٗم٣مرئ- إٞمج٣مزات ضم٣مرضه ايمٔمٙمٚمٝم٥م وسمرسمٗمل هب٣م

ٞم٥م زمكم ايمروح واظم٣مدة ازويمٔمؾ هذا ؽمٝم٣ًمفمده فمعم حتديد هقيتٜم٣م ايمتل ٓ خترج فمـ اظمق؟ اظمًتٗمٌؾ

وخيتٙمػ َمّمٚمقن ايم٠ًمال إذا ىم٣من وم٣مرئ - دم أّي٥م ضمٝم٣مة سمّمٚمـ ٕزمٛم٣مئٜم٣م احلّد َمـ رنمد ايمٔمٝمش

ومِمص اخلٝم٣مل ايمٔمٙمٚمل َمـ ايمٌٙمدان اظمتخّٙمٖم٥م ضمّم٣مري٣ًم: ّٕن هذا ايمٗم٣مرئ يًٟمل ؽم٠مال اهلقّي٥م ٞمٖمًف 

؟ هذا ايمّتٗمدم ايمٔمٙمٚمل أيـ أٞم٣م َمـ: همٜمق يت٣ًمءل دم أشمٛم٣مء ايمٗمراءة- َمع اطمتالف واوح دم اظمّمٚمقن

وُيدد ضمجؿ ، وهق زمذيمؽ ُيدد هقيتف وٚمـ ايمٔم٣ممل اظمتخٙمػ؟ وأيـ ؽمٟمىمقن دم اظمًتٗمٌؾ ايمٔمٙمٚمل

 -ايم٘م٣مرشم٥م ايمتل ؽمتحؾ زمف دم اظمًتٗمٌؾ إذا اؽمتٚمر فمعم هذه احل٣مل َمـ ايمّتخٙمػ ايمٔمٙمٚمل

 اٌمبسٍءًخوْفخٌٔائُخثنيخىزاخاألدة-8

 :َمـ طماللـ إدب يمالؿمالع فمعم هذا ايمٛمقع َميٚم٘مـ اؽمتٗمْم٣مب ايمٗم٣مرئ 

وومٝمٚمتف ، يمٝمًتْمٝمع ايمٗم٣مرئ أن يًتقفم٤م َمٔمْمٝم٣مت هذا إدب، هذا إدب أوًٓ زمٟمول سمرمج٥م,

 -دم اؽمتمماف اظمًتٗمٌؾ ايمٗمري٤م أو ايمٌٔمٝمد

 -سمدريس أدب اخلٝم٣مل ايمٔمٙمٚمل دم اظمٛم٣مه٨م ايمدراؽمٝم٥م وطم٣مص٥م دم اجل٣مَمٔم٣مت ,

 -ٌؾ طمالل إفمقام ايمٗم٣مدَم٥مسمُمجٝمع ايمْمالب وايمٗمراء فمعم ايمتٖم٘مغم همٝمام ؽمٝم٘مقن فمٙمٝمف اظمًتٗم ,

يمتُمجٝمع ىمت٣مزم٥م أدب اخلٝم٣مل ، ووع زمٔمض اظم٣ًمزمٗم٣مت ايمثٗم٣مهمٝم٥م دم اظمدارس واجل٣مَمٔم٣مت ,

 -ايمٔمٙمٚمل ؽمقاء دم ايمٗمِم٥م أو ايمرواي٥م أو اظمٗم٣ميم٥م

ويٚم٘مـ أن سمُمٚمؾ - وٓ ؾمؽ أن هٛم٣مك وؽم٣مئؾ يٚم٘مـ هب٣م سمٛمٚمٝم٥م اخلٝم٣مل ايمٔمٙمٚمل يمدى أدزم٣مئٛم٣م

 ,: هذه ايمقؽم٣مئؾ َم٣م يقم
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ء فمعم ايمتٖم٘مغم وايم٘مت٣مزم٥م اإلزمدافمٝم٥م دم ضمٗمؾ ايمتقومٔم٣مت ايمتل سمدل فمعم سمٕمغم سمُمجٝمع إدزم٣م,

 -اظمجتٚمع َمـ جمتٚمع سمٗمٙمٝمدي إلم جمتٚمع َمٔم٣مس وَمتٗمدم

وطم٣مص٥م إدب ايمٕمريب دم جم٣مل ، ضم٧م إدزم٣مء فمعم ايمٗمراءة دم آداب ايمٙمٕم٣مت إطمرى,

 -اظمًتٗمٌٙمٝم٣مت وأدب اخلٝم٣مل ايمٔمٙمٚمل

يمتُمجٝمع ىمت٣مزم٥م أدب اخلٝم٣مل ايمٔمٙمٚمل دم مجٝمع  فمٚمؾ زمٔمض اظم٣ًمزمٗم٣مت واحلقاهمز اظم٣مدي٥م,

 -اظمج٣مٓت

وٓ ، إن سمٛمٚمٝم٥م أدب اخلٝم٣مل ايمٔمٙمٚمل َمرسمٌْم٥م دائاًم زمٔمقاَمؾ ضمرىم٥م اظمجتٚمع وسمْمقره فمػم ايمزَمـ

ؾمؽ أن هذه ايمٔمقاَمؾ ؽمقف سمدهمع زم٣مٕدزم٣مء واظمٖم٘مريـ إلم َمزاويم٥م إدب وايمٖم٘مر ايمذي ئمػم فمـ 

وهق رائد  ,ؾ ومقل ايمروائل وإدي٤م هن٣مد ذيػ وَم٣م أمج- سمقومٔم٣مهتؿ ظم٣م ؽمٝم٘مقن فمٙمٝمف اظمًتٗمٌؾ

إن أدب اخلٝم٣مل ايمٔمٙمٚمل ايمذي يٚمثؾ ايمٝمقم ": ضمٝم٧م يٗمقل ,أدب اخلٝم٣مل ايمٔمٙمٚمل دم ايمٔم٣ممل ايمٔمريب 

صٝمح٥م احلدي٧م وومٚم٥م ايمْمٚمقح احلّم٣مري جُيٚمع ايمٛمٗم٣مد وذوو ايمرأي فمعم أٞمف ؽمٝم٘مقن إدب 

زمام ىمت٦ٌم يمف ايمًٝم٣مدة فمعم ؽم٣مئر َم٣م زمؾ ور، إىمثر ذيقفم٣ًم واٞمتُم٣مرًا وؾمٔمٌٝم٥م دم اظمًتٗمٌؾ ايمٗمري٤م

إرو٣مع صٕم٣مرٞم٣م  ,زمقؽمٝمٙم٥م أو زمٟمطمرى  ,وضمٌذا يمق أَم٘مٛمٛم٣م - يٗمدم َمـ آداب زمدءًا َمـ ايمٗمرن ايمٗم٣مدم

 -"صمرفم٣مت اخلٝم٣مل ايمٔمٙمٚمل َمع إرو٣مفمٜمؿ وصم٣ٌمت ايمٙمٌـ ايمداهمئ٥م ايمُمٜمٝم٥م

أهم٣مق ايمتل أدب اخلٝم٣مل ايمٔمٙمٚمل رزمام ي٘مقن أدب اظمًتٗمٌؾ ايمذي يٖمتح أَم٣مم اإلٞم٣ًمن ىمثغمًا َمـ 

 --- جتٔمٙمف أىمثر سمٖم٣مؤًٓ وومدرة وؿمٚمقضم٣ًم يمتج٣موز حتدي٣مت احلٝم٣مة واظمًتٗمٌؾ



230 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌجبةخاخلبِظ

 ادلؼبطشخاٌؼشثِخدثِاٌنمذخاأل



232 



233 

 

خ0ِبىْخخاٌنمذخاألدثِخاٌؼشثِخادلؼبطشخ-0

ىمثرة ايمؼممج٣مت ايمٛمٗمدي٥م  ٤م ايمٛمِمػ ايمث٣مين يمٙمٗمرن ايمٔممميـ زمًٌسمقؽمٔم٦م إزمح٣مث ايمٛمٗمدي٥م دم

هدف زمٔمض ايمٛمٗم٣مد ايمٔمرب َمـ سمٌٛمل َمٛم٣مه٨م ايمٔمٙمقم و، ٥م فمـ ايمٔم٣ممل ايمٕمريب وايممموملوإدزمٝم

وايمٌح٧م فمـ ٞمٗمد ، أدزمٝم٣م وٞمٗمدي٣م ٙمخٙم٥م اإليديقيمقصمٝم٣م ايم٣ًمئدةخل اظمتْمقرة اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م وٞمٓمري٣مهت٣م

وم٣مَم٦م جمٙم٥م وومد - صمديد يتٛم٣مؽم٤م َمع إدب اظمٔم٣مس ايمذي جت٣موز ىمؾ َمٛم٣مضمل إدب ايمذي ؽمٌٗمف

 "ؾمٔمر" زمٝمٛمام ٞمٓمرت جمٙم٥م، زم٣ميمؼموي٨م يمٙمٖم٘مر ايمقصمقدي ,دم زمداي٣مهت٣م,ايمٌغموسمٝم٥م  "أداب"

 -واحلّم٣مرة اظمتقؽمْمٝم٥م "ايمرؤي٣م ,يمٙمُمٔمر"

أهن٣م سمٛمٖمذ إلم فمقامل  ٔم٣مسَمـ طمِم٣مئص ايمٛمٓمري٣مت وايمٔمٙمقم ايمتل سمٖم٣مفمؾ َمٔمٜم٣م ايمٛمٗمد ايمٔمريب اظمو

، رنم٣ٌمسمفوومدرسمف فمعم ايمتٔمٌغم فمـ ، همٝمام خيص سم٘مقيٛمف ايمٙمٕمقي وايمٛمٖمز: ضم٣ًمؽم٥م دم ضمٝم٣مة اإلٞم٣ًمن

 -وىمذيمؽ همٝمام خيص فمالومتف زم٣مظمجتٚمع

ىم٣مٞم٦م ايمروَم٣مٞمًٝم٥م وَمٛم٣مه٨م ايمٔمٙمقم ايمتجريٌٝم٥م وايمتحٙمٝمؾ ايمٛمٖمز َمٖم٣مسمٝمح احلداشم٥م ايمٛمٗمدي٥م همٗمد 

ومل ي٘مـ َممموع - اجت٣مه٣م فمٗمالٞمٝم٣مإديب  زم٣ميمٛمٗمد اظمٔمرهمٝم٥م وومد ؽمٙم٘م٦م اظمح٣موٓت- ايمٔمرزمٝم٥م

ىم٣من اؽمتج٣مزم٥م يمروح ايمٔمٌم وايمتٗمدم  ايمتحدي٧م ايمٛمٗمدي هذا اٞمٗمالزم٣م فمعم ايمذات وايمؼماث زمٗمدر َم٣م

 -ايمٔمٙمٚمل واحلّم٣مري

َمٛمذ ايمًٌٔمٝمٛمٝم٣مت زمدأ ايمٛمٗمد ايمٔمريب يرسم٣مد أهمٗم٣م صمديدا إذ اجتف ٞمحق آؽمتٖم٣مدة َمـ َمٛمجزات و

وذع ايم٣ٌمضمثقن دم سمرمج٥م دراؽم٣مت َمتخِمِم٥م سمًٙمط إوقاء فمعم فمٙمقم - ايمٛمٗمد ايمٕمريب اجلديد

، ٞمٓمري٥م ايمتٙمٗملو، ايمندي٣متو، ٝمٗم٣مايمًٝمٚمٝمقؿمو، ايمُمٔمري٥مو، ٣ميمٙم٣ًمٞمٝم٣متىم: وَمٛم٣مه٨م صمديدة

وزمذيمؽ أصٌح ايمٛمٗمد ايمٔمريب ئمرف سمراىمام - إيمخ …وإٞمؼموزمقيمقصمٝم٣م إدزمٝم٥م ، اهلرَمٝمٛمقؿمٝمٗم٣مو

وزمٖمّمؾ آؽمتٖم٣مدة َمـ سمٙمؽ اظمٛمجزات وايمتٖم٘مغم وهمٗم٣م ظم٣ٌمدئٜم٣م - ه٣مَم٣م دم َمُم٣مرئمف وَمٗمؼمضم٣مسمف

دَم٣م أؽمٝمؾ ضمػم ىمثغم زمٔم، وأن ي٘مت٤ًم ٞمٖم٣ًم صمديدا، وَمٔمْمٝم٣مهت٣م اؽمتْم٣مع هذا ايمٛمٗمد أن يتْمقر

 -ضمقل أزَم٥م اظمٛمٜم٨م دم ايمٛمٗمد ايمٔمريب اظمٔم٣مس

ومد هٝمٚمـ سمقصمٜم٣من و(- ايمٛمٗمد وايمت٣مريخ وايمٛمٓمري٥م): سمْمقرت خمتٙمػ همروع ايمدراؽم٥م إدزمٝم٥مو

 -ايمٔمريبىمٌغمان فمعم ايمدرس إديب 
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ايمٓم٣مهراسمٝم٥م و، ايمقصمقدي٥م: اؽمتٛمد ايمتقصمف إول إلم ايمٖمٙمًٖم٣مت ايم٘مػمى هلذا ايمٔمٌم,أوٓ

 -إيمخ …ؿمٝمٗم٣مواهلرَمٝمٛمق

- هم١من ايمتقصمف ايمث٣مين َمديـ يمٙم٣ًمٞمٝم٣مت زمٖمروفمٜم٣م وسمٗمٛمٝم٣مهت٣م وَمٛم٣مهجٜم٣م، دم اظمٗم٣مزمؾو ,شم٣مٞمٝم٣م

وومد - وضم٣مويم٦م اظمٛم٣مه٨م وايمٛمٓمري٣مت اظمٔمتٚمدة فمعم هذا ايمٔمٙمؿ أن سمٌٙمقر طمْم٣مزم٣م فمٙمٚمٝم٣م ضمقل إدب

سمْمقرت - ري٥مقذات اظمٛمْمٙمٗم٣مت ايمًقؽم جتًد هذا اخلْم٣مب ايمٔمٙمٚمل دم ايمُمٔمري٥م وايمًٝمٚمٝمقؿمٝمٗم٣م

جت٣مه دم أَمس احل٣مصم٥م إلم سمتٌع وأصٌح رواد هذا آ- ٔمري٥م وايمًٝمٚمٝمقؿمٝمٗم٣م زمتْمقر ايمٙم٣ًمٞمٝم٣متايمُم

 -َم٘متُمٖم٣مت ايمٙمٕمقيكم دم خمتٙمػ َمُم٣مرهب٣م واطمتِم٣مص٣مهت٣م ايمٖمرفمٝم٥م

اؽمتغماد ٞمٗمؾ إدب ايمٕمريب وٞمٓمري٣مسمف و "وصمٜم٦م اٞمتٗم٣مدات واؽمٔم٥م ظم٣م ؽمٚمل زمٔمٚمٙمٝم٥م و

أن ايمٛمٗمد ايمٔمريب أصٌح فمرو٥م يمالؽمتالب و، زمدفمقى أهن٣م ٞم٣مجت٥م فمـ آٞمٌٜم٣مر زم٣ميمٕمرب "اظمٛم٣مه٨م

شمؿ ؽمٗمقؿمٜمؿ دم إطمْم٣مء  وَمـ، وي٠ماطمذ ايمدارؽمقن فمعم فمدم متثٙمٜمؿ يمتٙمؽ اظمٛم٣مه٨م- وايمتٝمف

 -أو فمدم َمالءَم٥م سمٙمؽ اظمٛم٣مه٨م يمٙمٛمِمقص ايمٔمرزمٝم٥م، ايمتْمٌٝمٗمٝم٥م ايمٛم٣مجت٥م فمـ ايمنفم٥م

ديمٝمؾ ذيمؽ و- مل يتؿ اضمتّم٣من سمٙمؽ اظمٛم٣مه٨م زمْمريٗم٥م افمت٣ٌمؿمٝم٥م أو فمُمقائٝم٥م، ودم ضمٗمٝمٗم٥م إَمر

يمٗمد َم٘مٛم٦م اظمث٣مومٖم٥م ايمٛمٗم٣مد ايمٔمرب َمـ إضمداث ضمقار َمع - ضمجؿ اظم٘مت٣ًٌمت ايمٔمٙمٚمٝم٥م وأمهٝمتٜم٣م

ايمؼماث ايمٛمٗمدي ايمٔمريب وإٞمت٣مج ىمت٣مزم٣مت سمًتٖمٝمد َمـ َمٔمْمٝم٣مت ايمثٗم٣مهم٥م ايمٕمرزمٝم٥م وسمقـمػ ايمٔمٛم٣مس 

 -وأضمٝم٣مٞم٣م سمِمقغ هذه ايمٔمٛم٣مس دم وقء اخلْم٣مب اجلديد، اظمّمٝمئ٥م دم ايمؼماث

سمٔمٚمؾ وهمٗم٣م يمِمٝمٕم٥م ، يمٌٔمض زم٣ميمدفمقة إلم سمٟمؽمٝمس َمدرؽم٥م ٞمٗمدي٥م فمرزمٝم٥مدم هذا ايمًٝم٣مق وم٣مم ا

(- وومراءة ايمٛمٗمد ايمٕمريب دم وقء ايمؼماث ايمٔمريب، ومراءة ايمؼماث دم وقء ايمٛمٗمد ايمٕمريب): سمقاهمٗمٝم٥م

: وومد أشمٚمرت اظمجٜمقدات اظمٌذويم٥م رد افمت٣ٌمر يمٌٔمض اظمِمْمٙمح٣مت ايمٛمٗمدي٥م ايمٔمرزمٝم٥م وحتٝمٝمٛمٜم٣م

 -ٛمحق واإلٞمُم٣مء وَم٣م إلم ذيمؽوايمٛمًؼ وايمٔمدول وَمٔم٣مين ايم ٣ميمٛمٓمؿىم

يمٗمد اؽمتْم٣مع ايمٛمٗمد ايمٔمريب اظمٔم٣مس َمـ طمالل سمٖم٣مفمٙمف َمع أطمر أن ي٘متُمػ أدوات ورؤى 

ن ايمتٔمدد اظمٛمٜمجل وايمٌح٧م فمـ اجلديد أ ذيمؽ---- سم٣ًمفمد فمعم إدراك وسمُمخٝمص همٔمؾ ايم٘مت٣مزم٥م

ٛمٗمد ايمٔمريب أصٌح ايمْم٣مزمع اظمٚمٝمز يمٙم ,زمٚمٔمٛم٣مه اإلجي٣ميب ,زم٣مؽمتٚمرار يمديمٝمؾ فمعم أن ايمٗمٙمؼ اظمٔمردم 

 -اظمٔم٣مس
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خ0اٌجؾشّٓخيفخاٌنمذّخخاٌىزبثخ-0
 ًمهٌَخئشىبالد

 يرصد واومع احلرىم٥م ايمٛمٗمدي٥م دم ايمٌحريـش ايمقؽمط»َمٛمتدى 

 إؾم٘م٣مٓت ومهقم: ايم٘مت٣مزم٥م ايمٛمٗمدي٥م دم ايمٌحريـ

 اجلٜمقد ايمٛمٗمدي٥م ومٙمٝمٙم٥م زمؾ ٞم٣مدرة رنمؿ أرزمٔمكم فم٣مَم٣ًم َمـ احلرىم٥م إدزمٝم٥م: ايمًامهٝمجل

 ضمٌٝم٤م ضمٝمدر ,ايمقؽمط 

 2215قهمٚمػم ٞم 26

ش إؾم٘م٣مٓت ومهقم: واومع احلرىم٥م ايمٛمٗمدي٥م دم ايمٌحريـ»ٞمدوة شمٗم٣مهمٝم٥م زمٔمٛمقان ش ايمقؽمط»فمٗمدت 

إَمغم وحتدث همٝمٜم٣م جمٚمقفم٥م َمـ ايمٛمٗم٣مد واظمٌدفمكم وومد أىمد ايمُم٣مفمر  أدارهت٣م ايمزَمٝمٙم٥م َمٛمِمقرة فمٌد

ٔمكم فم٣مَم٣مً ومٝم٣مؽم٣مً زمٟمرزم- وايمٛم٣مومد إىم٣مديٚمل ضمًكم ايمًامهٝمجل أن اجلٜمقد ايمٛمٗمدي٥م ومٙمٝمٙم٥م زمؾ ٞم٣مدرة

َمٗمدَم٣مً دم ورومتف اؽمتٔمراو٣مً زم٣مٞمقراَمٝم٣مً ٕهؿ اظم٠ميمٖم٣مت ايمٛمٗمدي٥م دم اظمٛمجز ، َمـ احلرىم٥م إدزمٝم٥م

همٝمام ذه٤م ايمٛم٣مومد إىم٣مديٚمل دم اظمج٣مل ايمندي همٜمد ضمًكم إلم أمهٝم٥م وصمقد ، ايمُمٔمري ايمٌحريٛمل

ز اإلزمدافمل َم٠مىمدًا أن هٛم٣مك ٞمِمقص٣مً حتؼمَمٜم٣م وسمٗمّدر اظمٛمج، ٞمص ومقي ُيٖمز ايمٛم٣مومد فمعم ايم٘مت٣مزم٥م

دافمٝم٣ًم يمالهتامم زم٣ميمٛمٗمد ايمتٛمٓمغمي إلم صم٣مٞم٤م ايمٛمٗمد ، همٝمٜم٣م وأطمرى حتت٣مج إلم إفم٣مدة ٞمٓمر وَمقاصمٜم٥م

أَم٣م ايمٛم٣مومد زىمري٣م ريض همٗمد ؾمدد فمعم أمهٝم٥م إَم٣ًمك ايمٛم٣مومد زمٚمٖم٣مصؾ ايمٙمٕم٥م وايمٕمقص دم ، ايمتْمٌٝمٗمل

تج٣مرب وضمقل ايمتج٣مرب اإلزمدافمٝم٥م اجلديدة أىمد ايمُم٣مفمر وم٣مؽمؿ ضمداد أن َمٔمٓمؿ هذه ايم- فمٚمٗمٜم٣م

همٝمام رأى ايمروائل أَمكم ، ايمراهٛم٥م سمُمٔمرك أهن٣م ؾمٌف َم٘متٚمٙم٥م وٓ سمريد ٞمٗمدًا زمؾ َم٣ٌمرىم٥م وإفمج٣مزم٣مً 

وؾمٜمدت - مل ختٙمؼ ضم٣ميم٥م سمٖم٣مفمٙمٝم٥م َمع ىمّت٣مب ايمٛمِمقص: ص٣ميمح أن إصقات اجلديدة دم ايمٛمٗمد

- ؿايمذيـ سمداطمٙمقا زمٟمؽمئٙمتٜمؿ وسمٔمٙمٝمٗم٣مهت، ايمٛمدوة ضمّمقرًا َمـ اظمثٗمٖمكم واظمٜمتٚمكم زم٣ميم٘مت٣مزم٥م ايمٛمٗمدي٥م

 -(2215أىمتقزمر. سممميـ إول  28أومٝمٚم٦م ايمٛمدوة َم٣ًمء يقم إرزمٔم٣مء )

هذه فم٣ٌمرة اطمتتؿ هب٣م --- اظمُمٜمد ايمثٗم٣مدم َمريض وفمعم اظمثٗمٖمكم سمْمٌٝمٌف: َمٛمِمقرة فمٌد إَمغم

ضمٖمص ايمثٗم٣مدم ضمقل واومع احلرىم٥م ايمٛمٗمدي٥م  ايمٛم٣مومد ايمدىمتقر همٜمد ضمًكم ٞمدوة يمف أومٝمٚم٦م زمٚمرىمز صمد
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- وأَمقر أطمرى، وَمدى احل٣مصم٥م إيمٝمٜمؿ، ووفمل ايمٛمٗم٣مد، فمـ ضم٣ميم٥م ايمٛمٗمدحتدث طمالهل٣م ، دم ايمٌحريـ

ؾمٚمٙم٦م ، َمٗم٣ميم٥م يمٙمٛم٣مومد أَمكم ص٣ميمح، شهمّم٣مءات»فمػم َمٙمحؼ ش ايمقؽمط»أيّم٣ًم ومٌؾ أؽم٣مزمٝمع ٞمممت 

اظمٗم٣ميم٥م صم٣مءت وٚمـ َم٣م يًٚمك زمٛمٗمد ايمٛمٗمد أو ٞمٗمد - شايمُمجرة ايمٛم٣مئٚم٥م»ٞمٗمدًا ظم٣م ىمت٤م ضمقل همٝمٙمؿ 

 -ايمٗمراءات

وصمدت أن ايم٘مت٣مزم٥م ايمٛمٗمدي٥م دم ايمٌحريـ ، وة همٜمد وَمٗم٣ميم٥م أَمكمأومِمد زمكم ٞمد، زمكم هذا وذاك

زمح٣مصم٥م إلم ، ؾمٟمهن٣م ؾمٟمن ىمثغم َمـ إَمقر واظمج٣مٓت ذات ايمٔمالوم٥م زم٣مإلزمداع، وضمرىم٥م ايمٛمٗمد يمديٛم٣م

يمديٛم٣م صمٜمقد ٞمٗمدي٥م - ويم٥م جت٣مه أطمريـ٠موومٖم٥م سُي٥م صمريئ٥م وص٣مدوم٥م َمع ايمٛمٖمس ومٌؾ أن سم٘مقن َمً

 -وٞمٛمتٗمده٣م أو ٞمٗمرأه٣م، ده٣مٞمحت٣مج ٕن ٞمتقومػ فمٛم، واوح٥م وراومٝم٥م

وظمٛم٣مومُم٥م اظمزيد ضمقل احلرىم٥م ايمٛمٗمدي٥م دم ايمٌحريـ ٞمًتّمٝمػ َم٣ًمء ، يمٙمقومقف فمعم هذا إَمر

هؿ ايمدىمتقر همٜمد ضمًكم وايمدىمتقر ضمًكم ايمًامهٝمجل ، ايمٝمقم شمالشم٥م َمـ أزمرز ممـ ىمت٤م دم ايمٛمٗمد

وأصح٣مب ايم٣ٌمع  ىمام ٞمتممف زمحّمقر ٞمخ٥ٌم َمـ أزمرز اظمٜمتٚمكم هبذا اظمج٣مل، وإؽمت٣مذ زىمري٣م ريض

 -دم ايم٘مت٣مزم٥م ايمٛمٗمدي٥م أو ايمٗمراءات ذات ايمْم٣مزمع ايمٛمٗمدي

َمـ ايمدراؽم٣مت ايمٛمٗمدي٥م ، ٞمٌدأ أوًٓ َمع ايمدىمتقر ايمًامهٝمجل وهق ايمُم٣مفمر وايم٘م٣مسم٤م وايمٛم٣مومد

ومدم أؿمروضم٥م ايمدىمتقراه دم ، شفمٌداهلل ايمٕمذاَمل واظمامرؽم٥م ايمٛمٗمدي٥م وايمثٗم٣مهمٝم٥م»ايمتل ٞمممت هل٣م 

َم٣م مل يٗمٙمف أزمق »ويمف ؽمت٥م دواويـ ؾمٔمري٥م َمٛمٜم٣م ش ٔمر ايمٔمريب احلدي٧مسمقـمٝمػ ايمؼماث ايمِمقدم دم ايمُم»

ش اخلْم٤م»وصدر يمف أطمغمًا ىمت٣مب - وهق آطمر دواويٛمفش دم فمعم ضم٣مهم٥م ايمٌٝم٣مض شوش ؿم٣مهر ايمٗمرَمْمل

وصدر فمـ َمرىمز ازمـ َمٝمثؿ ايمٌحراين ، وهق حتٗمٝمؼ دم طمْم٤م ايمُمٝمخ فمٌداهلل ايمًامهٝمجل ايمٌحراين

، َم٘م٣مٞم٥م ايمٛمٗمد: شمٛم٣م فمـ واومع احلرىم٥م ايمٛمٗمدي٥م دم ايمٌحريـايمًامهٝمجل ؽمٝمحد- يمٙمدراؽم٣مت وايمؼماث

أم أٞمف ٓ ئمدو ىمقٞمف اٞمْم٣ٌمفم٣مت أو ، زمح٤ًم ايمتٔمريػ ايمٔمٙمٚمل يمٙمٛمٗمد، وهؾ َم٣م يقصمد يمديٛم٣م ٞمٗمد

 ومراءات

 اجلٜمقد ايمٛمٗمدي٥م ومٙمٝمٙم٥م زمؾ ٞم٣مدرة رنمؿ أرزمٔمكم فم٣مَم٣ًم َمـ احلرىم٥م إدزمٝم٥م: ايمًامهٝمجل

ـْ - دم ايمٌحريـش ايمٛمٗمد»إلم وؤمّٝم٥م ، هيُمغم َمٗمؼمح ايم٘مت٣مزم٥ِم أفمال: ضمًكم ايمًامهٝمجل ، ويم٘م

وزمٕمّض ايمٛمٓمر فمـ ايمذي سمٗمؼمضمف ايمٙمحٓم٥م ايمت٘م٣مَمٙمّٝم٥م دم ايمٛمٓمر إلم جمٚمؾ اظمح٣مور اظمٗمؼمضم٥م َمـ ومٌؾ 

هم١مّٞمٛم٣م ٞمالضمظ أّن شمٚم٥م اهت٣مَم٣ًم َمّمٚمرًا يقصّمف إلم ، شايمقؽمط»إفمّزاء دم ايمٗمًؿ ايمثٗم٣مدم زمِمحٝمٖم٥م 
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، وزمٕمّض ايمٛمٓمر فمـ هذه اظمالضمٓم٥م- يمذيمؽ َم٣م يػّمره ويمرزّمام ىم٣من- احلرىم٥م ايمٛمّٗمدي٥م دم ايمٌحريـ

همٝمٚم٘مٛمٛم٣م أن ٞمٗمع فمعم زم٠مرة هذه اظمح٣مور اظمٗمؼمضم٥م َمـ طمالل َم٣م سمّؿ اومؼماضمف واومع احلرىم٥م ايمٛمٗمدي٥م دم 

 -وهؾ َم٣م يقصمد يمديٛم٣م ٞمٗمد، أيـ هق ايمٛمٗمد، ايمٛمٗمد ايمٝمقمش ضم٣ميم٥م»َم٘م٣مٞم٥م : ايمٌحريـ

دم هذه ايمٙمحٓم٥م ايمٖم٣مروم٥م َمـ سم٣مرخيٛم٣م  ،ويٛمٌٕمل فمٙمٝمٛم٣م ىمل ٞم٘مقن َمٛمِمٖمكم أن ٞمّمع هذا ايمت٣ًمؤل

همال يٚم٘مـ يمٛم٣م أن ٞمٗم٣مرب هذا اظمقوقع إٓ َمـ طمالل إشم٣مرة هذا - دم َمقؤمف اظمٛم٣مؽم٤م، إديب

٠مال هق إىمثر إؾم٘م٣ميمّٝم٥م همٝمام خيّص ؟ هؾ سمقصمد يمديٛم٣م ضمرىم٥م ٞمٗمدّي٥م دم ايمٌحريـ: ايمت٣ًمؤل ًّ هذا ايم

وهؾ هٛم٣مك ، ٝمؼ فمٚمٙمٝم٥م ايمٛمٗمد دم ايمٌحريـأَم٣م حمقر )هؾ هٛم٣مك ضم٣مصم٥ٌم يمتقشم- َم٣م سمٔمتٛمل هذه ايمٛمدوة زمف

ـْ - همٝم٠مّذ إلم ضم٣مصم٥م َمًتٚمّرة يمٙمٗمٝم٣مم هبذا ايمٔمٚمؾ، َمـ وم٣مم هبذا اجلٜمد( زمممط أّٓ ي٘مقن ، ويم٘م

ٞمحـ زمح٣مصم٥م إلم ايمّتقشمٝمؼ ، ٞمٔمؿ- َمٛمٌمهم٣ًم إلم جمّرد سمقشمٝمؼ يمٙم٘مت٣مزم٣مت وإزمح٣مث واإلصدارات

ـْ أيُّ سمقشمٝمؼ هذا ايمذي ٞمحـ زمح٣مصم٥م إيمٝمف- ايمٛمٗمدي ايمّتقشمٝمؼ اظمتٔم٣مرف ؟ ايمذي ٞمٗمِمده زمف وَم٣م؟ ويم٘م

ـّ هذا ايمتقشمٝمؼ- َمٛمِمقر هضم٣من دم ىمتٌف ايمتقشمٝمٗمٝم٥م اظمٔمروهم٥م- فمٙمٝمف وم٣مم زمف إخ د ، فمعم أمهّٝمتف، ويم٘م

أَّم٣م َم٣م ٞمحـ زمح٣مصم٥ٍم - إّٞمف يٚمّثؾ حلٓم٥َم اظمٗم٣مرزم٥م إولم يمٙمجٜمد ايمٛمّٗمدي دم ايمٌحريـ- هق سمقشمٝمٌؼ أّورم

س - ٣مفمت٣ٌمره َمتج٣مِوزًا يمٙمجٜمد ايمّراصد اظمح٣ميدَم٣م ٞمْمٚمح إلم أن ي٘مقن َمقصمقدًا زم، إيمٝمف ًّ َم٣م يتح

وؿمٌٝمٔم٥م اؾمتٕم٣مٓهت٣م واسمِم٣مهل٣م زم٣مجلٜمقد إطمرى ، َمٖم٣مصَؾ َم٣ًمرات اجلٜمقد ايمٛمّٗمدي٥م دم ايمٌحريـ

ا ومٝم٣مُم هذا ايمٙمٗم٣مِء - همٜمذا ىمّٙمف مل يتحّٗمؼ ضمتّك أن- ايمتل سمٛم٣مؽمٙم٦م َمٛمٜم٣م ورزّمام ىم٣من َمـ ايمِّمٔم٤م صمدا

زم٣ميمٛمّٓمر إلم - فمعم أمهّٝمتف ايم٘مٌغمة، اٍد طم٣مصٍّ يتج٣موز َم٣م ٞمحـ همٝمف أنهمٜمذا زمح٣مصم٥م إلم إفمد- زمتٛم٣مويمف

واظمتٚمّثؾ زم٣مظمحقر اظمٗمؼمح )واومع ، ؽمٟمٞمْمٙمؼ َم٣ٌمذة إلم َم٣م أراه صمقهر هذا ايمٙمٗم٣مء، ىمّؾ َم٣م ؽمٌؼ

ٌّئ سمٔمٗمٝمدات ؾمديدة دم زم٣مؿمٛمف، هذا ايمٔمٛمقان اظمٗمؼمح- احلرىم٥م ايمٛمٗمدي٥م دم ايمٌحريـ( وهق فمٛمقان - خي

 ؟همٜمؾ يمديٛم٣م ضمرىم٥م ٞمٗمدّي٥م أصالً ىمل ٞمت٘مّٙمؿ فمـ واومٔمٜم٣م همٝمام زمٔمد- َمراوغ صمّداً 

؟ هؾ هق ايمٛمٗمد إديب وَم٣م اظمٗمِمقد زمف؟ أّي ٞمٗمد هذا ايمذي َمـ اظمٖمؼمض أن ٞمت٘مّٙمؿ فمٛمف، شمؿّ 

هؾ هق اظمٔمٛمّل زم٣ميمٛمّّص إديب اظمتٔم٣مَرف فمٙمٝمف أم أّٞمف وم٣مزمٌؾ يمٙمتّقؽّمع يمٝمّمّؿ حت٦م صمٛم٣مضمٝمف َم٣م اسّمِمؾ زمف 

هؾ هق ايمٛمٗمد - وهق َم٣م فُمِرف زم٣ميمٛمٗمد ايمثٗم٣مدم، يٖمؼمق فمٛمف َمـ صم٣مٞم٤ٍم َمٗم٣مزمؾ َمـ صم٣مٞم٤م وضَم٣مَوَل أن

دم َمثؾ هذا ، ىمّؾ ذيمؽ يثغم أؽمئٙم٥ًم َمـ ايمِّمٔم٤م؟ ايمذي سمٛمتجف اجل٣مَمٔم٥م أو اظم٠مؽّم٣ًمت إهٙمّٝم٥م

 -ايمٗمٌُض فمعم أؿمراهمٜم٣م وايمقهم٣مُء َمـ شَمؿَّ ظم٣م سمٗمؼمضمف َمـ ؽمٌٍؾ ظمٔم٣ميٛم٥م َم٣م ٞمحـ زمِمدده، ايمّٙمٗم٣مء
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وؽمٟمفمتػمه٣م - هم١مّٞمٛمل هٛم٣م زمِمدد ايمتٟمؾمغم إلم َمٖم٣مصؾ رئٝمًٝم٥م وحمّددة صمّداً  ،وَمٜمام ي٘مـ َمـ أَمر

زمٚمُمٝمئ٥م اهلل ، آَمؾ أن سمٌٌم ؿمريَٗمٜم٣م إلم ايمٛمّقر دم اظمًتٗمٌؾ، جمّرد حلٓم٥ِم اٞمْمالق ظمٔم٣ميٛم٣مت وم٣مدَم٥م

 -سمٔم٣ملم

اجلٜمقد ، هٛم٣م، وؽمٟمؽمّٚمٝمٜم٣م- شواومع احلرىم٥م ايمٛمٗمدي٥م دم ايمٌحريـ»دم َم٣م خيّص احلدي٧م فمـ 

٣ًٌّم فمعم ضمٗمؾ ايمُّمٔمر- ايمٌحريـايمٛمّٗمدّي٥م دم  وهذا ايمتٟمؿمغم أو ايمتّخِمٝمص - ؽمٟمصمٔمؾ ضمديثل َمٛمِم

وّٕٞمٛمل َمـ ايمٛم٣ّمضمٝم٥م - ّٕٞمٛمل َمُمتٕمٌؾ زم٘مت٣مزمتف- َمرّده إلم أّٞمٛمل َمٔمٛملٌّ هبذا اجل٣مٞم٤م زمِمقرة َم٣ٌمذة

وهذا َم٣م ىمّرؽم٦م دراؽمتل إىم٣مديٚمّٝم٥م ، ايمّتخِّمِمّٝم٥م َمٛمٌمٌف إلم هذا اجل٣مٞم٤م َمـ ايم٘مت٣مزم٥م ايمٛمٗمدي٥م

ؽمٟمصمٔمؾ ىمالَمل  ,وزمٕمرض َمزيٍد َمـ ايمّّمٌط اظمٛمٜمجل  ,إلم أّٞمٛمل ، أيّم٣مً ، ٦م ايمٛمّٓمرَ أيمٖم- يمف

وذيمؽ ّٕن اجلٜمقد - َمٗمِمقرًا فمعم ايمٛمت٣مج اظمْمٌقع ظمُمتٕمٙمكم زم٣ميمٛمّٗمد َمـ ايمّزَمالء ايمٌحريٛمٝمكّم همٗمط

أىمت٣مف  ايمٛمٗمدّي٥م دم زمٙمٍد َم٣م يمـ سمتْمّقر إلم َم٣م يٚم٘مٛمٛم٣م سمٙمّٗمٝمف فمعم أّٞمف ضمرىم٥ٌم ٞمٗمدّي٥ٌم ضمٗمٝمٗمٝم٥ٌَّم إّٓ فمعم

ويم٘مٛمّٜم٣م - وومد سمًتثٚمر دم سمْمّقره٣م َم٣م يٗمّدَمف أطمرون َمـ إؾمّٗم٣مء َمٗمٝمٚمكم أو وٝمقهم٣مً - أزمٛم٣مئٜم٣م

- إذ زمذيمؽ يتّؿ إٞمت٣مُج اظمٔمرهم٥م وزمٙمقرهُت٣م وسمْمقيُر رؤاه٣م- سمٔمّقل دم إؽم٣مس فمعم أزمٛم٣مء هذا ايمقؿمـ

هْمد وايمّتْمقير َمـ َمع ايمّتٟمىمٝمد فمعم أمهّٝم٥م َم٣م يٛمتجف نمغُمُهؿ فمعم صٔمٝمد ايمقفمل وايم، وهذا زم٣ميمّْمٌع رَّ

، أَّم٣م ايمٛمّت٣مج اظمْمٌقع همٟمؾمغم زمف إلم )اإلصدارات ايمٛمٗمدي٥م- طمالل ايمتقاصؾ وايمّتالومح اإلجي٣ميب

زمحقث وأوراق َمٛمُمقرة( وؽمٟمجت٣موز ايمّتٛم٣موٓت ، ايمتٗمديامت ايمٛمٗمدي٥م ٕفمامل أدزمّٝم٥م َمْمٌقفم٥م

راٍت يمذيمؽ  اظمٛمُمقرة دم ايمِمح٣مهم٥م: ٕهّن٣م نم٣ميم٣ًٌم َم٣م سمّتًؿ زم٣مٓٞمْم٣ٌمفمّٝم٥م وايمّنفم٥م وومد ٞمجد َمػمِّ

 -زمٙمح٣مظ َم٣م ُي٘مؿ ايمٔمٚمؾ ايمِّمح٣مدم

يمٛم٣م أن ٞم٠مّرخ يمٙمٛمٗمد إديب احلدي٧م واظمٔمٛمّل زم٣ميمٛمّت٣مج ايمُّمٔمري دم ايمٌحريـ َمع ـمٜمقر احلداشم٥م دم 

وهذا آطمتٝم٣مر َمٌٛملٌّ فمعم - أي َمٛمذ ؽمٌٔمٝمٛمّٝم٣مت ايمٗمرن ايمٔممميـ وإلم أن- همّم٣مء اإلزمداع وايم٘مت٣مزم٥م

وهق إَمر ايمذي ََمّٜمد إلم ايمٔمٛم٣مي٥م زم٣مجلٜمد ايمٛمّٗمدي - وَم٣م سمراهمؼ َمٔمٜم٣مـمٜمقر هذه ايمٛمزفم٥م دم ايم٘مت٣مزم٥م 

زم٤ًٌم َم٣م اؽمتُمٔمره أصح٣مُب ايمٛمت٣مج اإلزمدافمل اجلديد دم ختّٙمٗمف احلداشمل َمـ رضورة اظمٛم٣مهمح٥م فمـ 

هذا ايمٛمت٣مج ؽمقاٌء فمعم صٔمٝمد ايمّتٛمٓمغم ايمرؤيقي هلذه احلرىم٥م أو فمعم صٔمٝمد سمٗمديؿ اظمٛمجز اإلزمدافمل 

َمـ أن ي٘مقن هذا ايمتٗمديؿ رصٝمٛم٣ًم َم٣ًمِووم٣ًم وَمٛمًجاًم َمع اظمًتقى ايمرصكم ، إذن، وٓزمّد - هل٣م
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وَمـ صم٣مٞم٤م آطمر هم١مّن - وايمٔم٣مرم ايمذي صٔمدت إيمٝمف احلرىم٥ُم ايمُمٔمري٥ُم دم ايمٌحريـ دم أفمامهل٣م اظمّمٝمئ٥م

ٙمِّؼ إؽمامَء ايمٛمٗمدي٥م زمدهمِٔمٜم٣م إلم إَم٣مم  -اطمتٝم٣مرٞم٣م َمٌٛملٌّ فمعم أؽم٣مس ومٝم٣مم اظم٠مؽّم٥ًم احل٣موٛم٥م ايمتل خُتَ

٦م ايمٛمٓمر إلم أّن َم٣م ؽمٌؼ ٓ ئمٛمل اظمٛمجَز ايمٛمٗمدي همٝمام يتٔمّٙمؼ زم٣مظمٛمجز ايمُّمٔمري احلدي٧م أيمٖم

ويم٘مٛمّف رزّمام ىم٣من َمُمتٕماًل فمعم اظمٛمجز ، زمؾ يٛمٌمف إلم اظمٛمجز ايمٛمٗمدي وٚمـ هذه ايمٖمؼمة- وهمٗمط

 -أو فمعم ٞمٓمري٥م ايمُمٔمر وَم٣م يّتِمؾ هب٣م أيّم٣مً - ايمُمٔمري اظمٔم٣مس أو ؽمقاه

٣مزمٗم٥م يم٘مت٣مزم٣مت ٞمٗمدّي٥م َمٜمّٚم٥م إّن اطمتٝم٣مرٞم٣م هلذه ايمّٙمحٓم٥م  ًّ ٓ ئمٛمل أّٞمٛم٣م ٞمتج٣موز اظمٛمجزات ايم

ـّ سمٙمؽ ايم٘مت٣مزم٣مت- يمٙمٕم٣مي٥م: َمثؾ ىمت٣مزم٣مت اظمرضمقم إزمراهٝمؿ ايمٔمرّيض ىم٣مٞم٦م ، َمـ وصمٜم٥م ٞمٓمري، ويم٘م

وهمقق ذيمؽ ىمّٙمف ىم٣مٞم٦م ومد - وَمتِمٙم٥ًم زمٚم٠مؽّم٣ًمت هل أيّم٣ًم خمتٙمٖم٥م، حم٘مقَم٥ًم زمًٝم٣موم٣مت خمتٙمٖم٥م

وىمّؾ ذيمؽ ٓ يًٚمح زمٟمن ٞمجٔمٙمٜم٣م فمعم صٔمٝمٍد واضمٍد َمع - ٣مً ختّٙمٗم٦م وسمقيّمدت دم زمٝمئ٥م خمتٙمٖم٥م أيّم

 -هذه اإلٞمج٣مزات ايمتل ٞمُمغم إيمٝمٜم٣م أن

ؿ إفمامل ايمٛمٗمدي٥م دم جم٣مل ايمُّمٔمر إلم ًّ وهل سمٛمٗمًؿ إلم أؿم٣مريح : أؿم٣مريح صم٣مَمٔمٝم٥ّم: ؽمٛمٗم

 أو أؿم٣مريح سمت٘مّرس فمعم ٞمٓمرّي٥م ايمُمٔمر وَم٣م يتٔمّٙمؼ- وأطمرى نمغم زمحريٛمّٝم٥م، سمتٛم٣مول أفمامًٓ زمحريٛمّٝم٥م

أو - إلم ىمت٤م سمتٛم٣مول أفمامًٓ زمحريٛمّٝم٥م وأطمرى نمغم زمحريٛمٝم٥م، زم٣مظمثؾ، وهل سمٛمٗمًؿ: ىمت٤م ٞمٗمدّي٥م- هب٣م

، وهل: دراؽم٣مت وسمٗمديامت وأوراق َمٛمُمقرة- ىمت٤م سمت٘مّرس فمعم ٞمٓمرّي٥م ايمُمٔمر وَم٣م يتٔمّٙمؼ هب٣م

٣مزمٗم٥م، أيّم٣مً  ًّ  -طم٣مؤم٥م يمٛمٖمس ايمتٗمًٝمامت ايم

ٛم٥م هذا اظمٛمجز ايمٛمٗمدي ايمذي َمـ اظمٖمروض وهق رضورّي ظمٔم٣مي- هذا ايمتٗمًٝمؿ يّتًؿ زم٣مإلصمرائّٝم٥م

وَمـ - أن يُمّ٘مؾ إؽم٣مس ايمِمٙم٤م واظمتكم يمٙمح٣ميم٥م ايمٛمٗمدي٥م دم ايمٌحريـ، َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمٛمٓمري٥م

يمق ومٚمٛم٣م - طماليمف يٚم٘مٛمٛم٣م أن ٞمتٗمّدم إلم إَم٣مم همٝمام خيّص َمٛمحٜم٣م ذَف ايمتًّٚمٝم٥م )احلرىم٥م ايمٛمٗمدي٥م(

همًٛمجد أهّن٣م صمٜمقٌد ومٙمٝمٙم٥ٌم زمؾ ورزّمام أَم٘مـ يمٛم٣م ، زمٔمٚمٙمّٝم٥م رصٍد أّويمٝم٥م يمتٙمؽ اجلٜمقد ايمٛمٗمدي٥م اظمٌذويم٥م

همٚمـ سمٙمؽ اجلٜمقد - افمت٣ٌمُره٣م صمٜمقدًا ٞم٣مدرًة ومٝم٣مؽم٣ًم إلم ايمٖمؼمة ايمّزَمٛمٝم٥م أي َم٣م يزيد فمعم إرزمٔمكم فم٣مَم٣مً 

فمٙمقي اهل٣مؾمٚمّل دم ٞمت٣مصم٣مسمف اظمٔمروهم٥م وَمٛمٜم٣م َم٣م : ايمتل ؾمّ٘مٙم٦م أؽم٣مس اجلٜمد ايمٛمٗمدي دم ايمٌحريـ

ايمقؿمـ دم ؾمٔمر أيب »ؽمػ ضمًـ وَمٛمٜم٣م )َمـ يٛم٣مزمٝمع ايمٌحريـ يق، (1981وم٣ميمتف ايمٛمخٙم٥م يمٙمٌحر )

ومراءة إٞمقشم٥م دم إيٗمقٞم٥م »ضمًكم ايمًامهٝمجل وَمـ ٞمت٣مصم٣مسمف ، (1999ش( )ايمٌحر اخلْمل

ٞمممت دم ، شوروم٥م ٞمٗمدي٥م وٚمـ َمٙمتٗمك فمٌداهلل ايمٕمذاَمل واظمامرؽم٥م ايمٛمٗمدي٥م وايمثٗم٣مهمٝم٥م»إدوٞمٝمًٝم٥م 
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ش فمٌقر إزمد ايمِّم٣مَم٦م»صمٔمٖمر ضمًـ  ،م2223ايم٘مت٣مب ايمِم٣مدر فمـ إدارة ايمثٗم٣مهم٥م ايمٔم٣مم 

أٞمٝم٥ًم - د- م2221، ٞمصٌّ دم نم٣مزم٥م ايمتٟمويؾ: ىمريؿ ريض، همٜمد ضمًكم، فمٌداهلل صمٛم٣مضمل، (2221)

( وهق زمح٧ٌم َمٛمُمقر دم جمٙم٥م 2224ش )ظمح٣مت إزمدافمٝم٥م يمُم٣مفمر ايمٌحريـ صمٔمٖمر اخلْمل»اظمٛمِمقر 

قان أيب ايمٌحر ايمُمٝمخ دي»صمٙمٝمؾ ايمٔمرّيض - د، ايمٔمٙمقم اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م زم٘مٙمٝم٥م أداب زمج٣مَمٔم٥م ايمٌحريـ

- م2223، صمٔمٖمر اخلْمل ضمٝم٣مسمف وؾمٔمره: صمٔمٖمر َمٜمدي آل ؿمقق- د، (2222ش )صمٔمٖمر اخلْمل

ٞمذىمره٣م جت٣موزًا زم٣مفمت٣ٌمر أهّن٣م دم ؿمريٗمٜم٣م إلم ايمٛممّم إلم أن ىمام فمٙمٚم٦ُم ، وهق أؿمروضم٥م َم٣مصمًتغم

ؿمروضم٥م وهق أ، إلم صمٜمٍد أىم٣مديٚمل َمٜمّؿ ويم٘مٛمّف نمغم َمٛمُمقر، هٛم٣م، أوّد أن أؾمغم- َمـ ص٣مضمٌٜم٣م

، حت٦م فمٛمقان )ؾمٔمر ايمٌحريـ(، أٞمٝم٥ًم اظمٛمِمقر دم اجل٣مَمٔم٥م ايمتقٞمًٝم٥ّم- ايمدىمتقراه ايمتل ومّدَمتٜم٣م د

- واؾمتٕمؾ هذا ايمٌح٧م فمعم ؾمٔمر ايمٌحريـ ايمؼماشمل- ُأٞمِجز زمداي٥م ايمتًٔمٝمٛمٝم٣مت َمـ ايمٗمرن اظم٣ميض

 همٔمعم ايمّرنمؿ َمـ أّن إؽمت٣مذة ايم٣ٌمضمث٥م ىم٣مٞم٦م ويمًٛمقات ؿمقيٙم٥م فمّمَق هٝمئ٥م سمدريس دم، ويمألؽمػ

إّٓ أّن اجل٣مَمٔم٥َم مل ، ومًؿ ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م وايمدراؽم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م زم٘مٙمٝم٥م أداب زمج٣مَمٔم٥م ايمٌحريـ

ٜم٣م فمٛم٣مَء ايمٗمٝم٣مِم زمٛمممه ًَ وإَمر إىمثر نمرازم٥م هق فمدم وصمقد ٞمًخ٥ٍم َمـ هذا ، زمْؾ - سُم٘مّٙمػ ٞمٖم

ديقان أزمق ايمٌحر صمٔمٖمر اخلْمل : ىم٣مـمؿ َمٛمِمقر ايمٗمٝمدوم- ايمٌح٧م دم ومًؿ إؿم٣مريح هٛم٣مك

 -م2214، شحتٙمٝمٙمٝم٥م أدزمٝم٥م دم ؾمٔمره دراؽم٥م»

وإن ىم٣مٞم٦م زمح٣مصم٥م إلم َمت٣مزمٔم٥م ، وأيمٖم٦م ايمٛمٓمر إلم وصمقد زمٔمض إفمامل ايمتٗمديٚمّٝم٥م وايممّموح

ش م1992، َمٙمحٚم٥م ايمْمػ يمٙمدَمًت٣مين»فمقم حمٚمد ضمٌٝمؾ دم ذح  فمٌد- ىمجٜمد د، َمـ أصح٣مهب٣م

- ّم٣مً ضمٝم٧م أطمرصمف وذضمف أي- شم2222، ديقان ديؽ ايمٔمرش»ؽم٣ممل ايمٛمقيدري دم - وصمٜمد د

ـّ يمٛم٣م رصده٣م يمّمٝمؼ ايمقوم٦م  -وهٛم٣مك صمٜمقد أطمرى َمتٖمّروم٥م دم زمٔمض اظمجالّت مل يتً

دراؽم٣مت وأزمح٣مث َمٙمتٗمك : ٞمًتحي َمٙمتٗمك )ؿمرهم٥م زمـ ايمٔمٌد، فمعم َمًتقى اظمٙمتٗمٝم٣مت ايمٛمٗمدي٥م

وفمٗمد هذا اظمٙمتٗمك فمعم ه٣مَمش َمٔمرض ايمٌحريـ ايمدورم ايمت٣مؽمع يمٙم٘مت٣مب - م(2222، ايمٌحريـ

يمٌحريـ إؽمت٣مذان حمٚمد صم٣مزمر إٞمِم٣مري واظمرضمقم فمٌداجلٙمٝمؾ وؾم٣مرك همٝمف َمـ ا- م1998ؽمٛم٥م 

أزمح٣مث َمٜمرصم٣من : أَّم٣م اظمٙمتٗمك أطمر همٜمق َمٙمتٗمك )ايمٗمِمٝمدة احلديث٥م دم اخلٙمٝم٨م ايمٔمريب- ايمٔمريض

وؾم٣مرك همٝمف - م(2222، ايمُمٔمر ايمث٣ميم٧م ظمجٙمس ايمتٔم٣مون يمدول اخلٙمٝم٨م ايمٔمريب زمدويم٥م ايمٌحريـ

- فمٙمقي اهل٣مؾمٚمل، فمٌدايم٘مريؿ ضمًـ، ايمٗم٣مدر همٝمدوحهؿ فمٌد، شمالشم٥م زم٣مضمثكم َمـ صم٣مَمٔم٥م ايمٌحريـ
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َمثؾ ، ٞمجده٣م نم٣مئ٥ٌم أو َمٕمّٝم٥ٌم فمٛمد اظم٠مؽّم٣ًمت إهٙمّٝم٥م، فمعم أمهّٝمتٜم٣م، وَمثؾ هذه اظمٙمتٗمٝم٣مت ايمٛمٗمدي٥م

أهة إدزم٣مء وايم٘مّت٣مب وَمرىمز فمٌدايمرمحـ ىم٣مٞمق وَمرىمز ايمُمٝمخ إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد آل طمٙمٝمٖم٥م وزمٗمّٝم٥م 

زمٔمض َم٣م فمٚمٙمتف أهة إدزم٣مء وايم٘مت٣ّمب وَمـ ذيمؽ ، هٛم٣م، حيفمعم أّٞمٛم٣م ٞمًت- اظمراىمز ايمّت٣مزمٔم٥م يمف

ويمألؽمػ هم١مّن ايمٓمروف - شايمُمٔمر ايمٌحريٛمل دم ايمتًٔمٝمٛمٝم٣مت»وَمٙمػ ش ذاىمرة احلداشم٥م»زمرٞم٣مَم٨م 

َّٓ أّن َمٙمػ - ضمٝمٛمَٜم٣م مل سم٘مـ َمٜمٝمَّٟمًة إلصدار سمٙمؽ إفمامل وٚمـ ىمت٤م َمًتٗمّٙم٥م ايمُمٔمر ايمٌحريٛمل »إ

 -شىمٙمامت»صدر وٚمـ ش دم ايمتًٔمٝمٛمٝم٣مت

همٝمٛمٌٕمل فمٙمٝمٛم٣م أن ٞمقرم اهتامَم٣ًم زم٣ميمٕم٣ًم ظمٛمجزه٣م إهّؿ ، دَمٛم٣م دم ذىمر أهة إدزم٣مء وايم٘مّت٣مب وَم٣م

إّٓ - همٜمذه اظمجّٙم٥م وفمعم ايمرنمؿ َمـ ىمقهن٣م صقت احل٣ميم٥م اإلزمدافمّٝم٥م اجلديدة دم ايمٌحريـ- شىمٙمامت»

أفمداده٣م  هم٣ٌميمٛمّٓمر إلم- أهّن٣م سم٘مُمػ فمـ طمٙمٍؾ هم٣مدٍح يتٚمّثؾ دم نمٝم٣مب إصقات ايمٛمٗمدي٥م ايمٌحريٛمٝم٥م

وصدر ايمٔمدد إطمغم ، م1983ايم٣ٌميمٕم٥م واضمدًا وفممميـ فمددًا )صدر ايمٔمدد إّول َمٛمٜم٣م طمريػ 

دم ىمؾ سمٙمؽ إفمداد ٓ ٞمجد ضمّمقرًا يمِمقت - م(2224ايمٔم٣مم ش 21»َمٛمٜم٣م وايمذي ُيٚمؾ ايمرومؿ 

وايمذي ضمي أرزمع َمّرات دم ، فمٙمقي اهل٣مؾمٚمل- ايمٌحريـ ايمٛمّٗمدي إّٓ َمـ طمالل ىمت٣مزم٣مت د

شمّؿ ؽمٛمجد ضمّمقرًا يمزَمٝمٙمٛم٣م اظمرضمقم حمٚمد - (12.11ايمٔمدد اظمُمؼمك  ,1,2,9إفمداد )

َمٙمػ )ايمُمٔمر ايمٌحريٛمل دم  22هذا َمع اإلؾم٣مرة إلم سمّمّٚمـ ايمٔمدد - ايمٌٛم٘مل دم ايمٔمدد ايم٣ًمزمع فممم

 -صمٔمٖمر ضمًـ وىمريؿ ريض، ٤مييمذي ٞممم َمقادَّ ىمؾٍّ َمـ ىمامل ايمذوا- ايمتًٔمٝمٛمٝم٣مت(

هذه اظمجّٙم٥م مل سمتقوّمػ - شايمٌحريـ ايمثّٗم٣مهمّٝم٥م»همٜمل ، ٥م زم٣ميمٕم٥مأَّم٣م اظمجّٙم٥م إطمرى ايمتل سمّتًؿ زمٟممهٝمّ 

إفمداد آشمٛمل فممم ، ؽمٛمتخغّم - م1994َمٛمذ أن صدر ايمٔمدد إّول َمٛمٜم٣م دم أزمريؾ. ٞمٝم٣ًمن 

: ايمٔمدد ايمث٣مين: َمرسم٥ًٌم زمح٤ًم إفمداد، وهمٝمٜم٣م ٞمجد اظمقاد ايمٛمٗمدي٥م ايمت٣ميمٝم٥م- إولم َمٛمٜم٣م ىمٔمّٝمٛم٥م

فمتٚم٥م »زمدر ايمدوهي : ايمٔمدد اخل٣مَمس- شؾمٔمر ايمِمٔم٣ميمٝمؽ ايمٛمزفم٣مت اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م دم»يقؽمػ ضمًـ 

- شَمٗمدَم٥م دم ؾمٔمراء ايمٛمٜمّم٥م احلديث٥م دم فمامن»َم٣ٌمرك اخل٣مؿمر  ,شومراءة دم ديقان هور--- ايمٛمقر

: ايمٔمدد ايمّث٣مَمـ- شرزم٣مفمٝم٣مت اخلٝم٣مم دم سمْمقره٣م ايمت٣مرخيل»إزمراهٝمؿ ايمٔمريض : ايمٔمدد ايم٣ًمدس

ايمٛمص ايمُمٔمري »فمٙمقي اهل٣مؾمٚمل : ٣مدي فمممايمٔمدد احل- شومِمٝمدة ايمٌٝم٣مض اظمٖمتقح»يقؽمػ ضمًـ 

 -شاجلديد دم أزمٔم٣مده ايمتقاصٙمٝم٥م ايمٔم٣مَم٥م
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وهق اإلصدار احلقرم ايمذي ىم٣من يِمدره - شاحلِم٣مد»إلم ىمت٣مب ، هٛم٣م، وٓزمّد يمٛم٣م َمـ اإلؾم٣مرة

ضمّقل ش احلِم٣مد»هذا - ايمٗمًؿ ايمثٗم٣مدم زمِمحٝمٖم٥م إّي٣مم زمٚمت٣مزمٔم٥م واهتامم ايمِمديؼ فمقم ايمٗمٚمٝمش

، وٚمـ َمقاّده، وايمذي سمّمّٚمـ- م2222وَمـ ذيمؽ إصدار - لم ىمت٣مبزمٔمض اظمقاّد ايمِمحٖمٝم٥ّم إ

وايمذي ، م2223أيّم٣ًم إصدار ، ويمديٛم٣م- حمقريـ مه٣م سم٘مريؿ وم٣مؽمؿ ضمّداد ورضمٝمؾ ايمٔمرّيض

 -شايمتًٔمٝمٛمّٝمقن»سمّمّٚمـ َمٙمػ 

يمق رصمٔمٛم٣م إلم هذه اجلٜمقد ايمٛمٗمدي٥م اظمٌذويم٥م يمقصمدٞم٣مه٣م دم ضمدود اخلٚم٥ًم وايمثالشمكم فمٚمالً أو 

، وهذا َم٣م أسمٝمح رم رصده- ِمد ىمؾَّ َم٣م ذىمرسُمف أفماله َمـ ىمت٤م أو أؿم٣مريح وؽمقاه٣موأوم، سمزيد ومٙمٝمالً 

وَمع ، وهل أّن َم٣م ؽمٌؼ- وأؾمغم إلم ٞمٗمْم٥م نم٣مي٥ٍم دم إمهّٝم٥م- ورزمام هم٣مسمٛمل ذىمر أفمامل أطمرى، هٛم٣م

إّٞمام ي٘مُمػ فمـ وصمقد طمٙمؾ هم٣مدح دم ايمٌٝمئ٥م احل٣موٛم٥م يمٙمجٜمد ايمٛمٗمدي دم ، إو٣مهم٥م اجلٜمقد إطمرى

أحتّدث ضمٌمًا فمـ ايمٛمٗمد اظمتٔمٙمؼ زمحٗمؾ ايمُّمٔمر: وإن ىمٛم٦ُم فمعم ومٛم٣مفم٥م زمٟمّن ، هٛم٣م، وأٞم٣م- ايمٌحريـ

أّن هذا اخلٙمؾ سمتحّٚمؾ ، أيّم٣مً ، وَمـ ايمقاوح- ذيمؽ يٛمْمٌؼ فمعم احلٗمقل إطمرى دون اؽمتثٛم٣مء

وفمعم رأؽمٜم٣م صم٣مَمٔم٥م ايمٌحريـ وزمٗمٝم٥ّم اظم٠مؽّم٣ًمت ايمتٔمٙمٝمٚمٝم٥م اجل٣مَمٔمّٝم٥م - ويمّٝمتف صمٜم٣مٌت فمّدة٠مَمً

 -َم٠مؽّم٣ًمت اظمجتٚمع اظمدين اظمٔمٛمّٝم٥م هبذا ايمُّمٟمن وَمٔمٜم٣م سمٟميت، اخل٣مّص٥م

همٜمل سمتحّٚمؾ َمًئقيمٝم٥م ىمػمى دم هتٝمئ٥م ايمٌٝمئ٥م ايمٔمٙمٚمٝم٥م احل٣موٛم٥م ، همٝمام يتٔمّٙمؼ زمج٣مَمٔم٥م ايمٌحريـ

وَمـ ايمقاوح أّن ذيمؽ زمح٣مصم٥م إلم ووع طمْمط رصٝمٛم٥م دم زمراَم٨م ايمدراؽم٣مت - يمٙمّْم٣موم٣مت ايمٛمٗمدي٥م

ؽمتٗمْم٣مب ايم٘مٖم٣مءات ايمٔمٙمٚمٝم٥م ايمقؿمٛمّٝم٥م وايمتل وا، وفمعم صٔمٝمد ايمتخْمٝمط يمٙمٚمٙمتٗمٝم٣مت ايمٛمٗمدي٥م، ايمٔمٙمٝم٣م

زمؾ وشمّٚم٥م صمٜمٌد َمًتٚمرٌّ ظمٛمٔمٜم٣م َمـ دطمقل هذه ، يمألؽمػ ايمُمديد ومد أومِِمَٝم٦م فمـ َم٘م٣مهن٣م ايمْمٌٝمٔمل

زمُم٘مٍؾ ، هٛم٣م، إّٞمٛمل أؾمغم- اظم٠مؽّم٥ًم إهّؿ واظم٣ًممه٥ِم َمـ شَمؿَّ دم سمٗمديؿ َم٣م هق دم دائرة اطمتِم٣مصٜم٣م

دطم٣مل ىمؾٍّ َمـ اظم٠مؽّم٥ًم اجل٣مَمٔمّٝم٥م واظم٠مؽّم٥ًم إهٙمٝم٥ّم وهق إ، سيٍح إلم َم٘مٚمـ ايمّداء دم ذيمؽ ىمّٙمف

وهذا ٞمت٨م - ذات آطمتِم٣مص دم دائرة آؽمتٗمْم٣مب ايمًٝم٣مد.اظمذهٌل َمٛمذ زمداي٥م ايمتًٔمٝمٛمّٝم٣مت

وهذا جمّرد َمث٣مٍل يمٝمس ، فمٛمف نمٝم٣مٌب ؾمٌُف ىمقّمٍّ يمٙمدراؽم٣مت اظمٔمٛمٝم٥ّم زمؼماث ايمٌحريـ ايمُمٔمري ايمت٣مرخيل

 َّٓ ؽمقاٌء فمػم ، ت اظمٔمٛمّٝم٥م زم٣مظمُمٜمد ايمُمٔمري اظمٔم٣مس دم ايمٌحريـنمٝم٣مٌب ىمٌغٌم يمٙمدراؽم٣م، وىمذيمؽ- إ

همٝمام خيّص ، زمؾ أؽمقأ َمٛمف، وومؾ َمثَؾ ذيمؽ- أؿم٣مريح أىم٣مديٚمٝم٥م أو فمػم َمٙمتٗمٝم٣مت ٞمٗمدّي٥م طم٣مّص٥م

ويتّم٣مفمػ هذا ايمٕمٝم٣مب زم٤ًٌم فمدم سمٌٛمّل صم٣مَمٔم٥م ايمٌحريـ ممثَّٙم٥ًم دم ومًؿ - اجل٣مَمٔم٣مت اخل٣مّص٥م
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يمْم٣ٌمفم٥م وإطمراج إفمامل اظمتٚمّٝمزة َمـ هذه ، ٙمٝم٥م أدابايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م وايمدراؽم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م زم٘م

هق أّن صم٣مَمٔم٥ًم دؾّمٛم٦م زمرٞم٣مجمٜم٣م يمٙمامصمًتغم دم ايمٙمٕم٥م وإدب ، وإَمر ايمٕمري٤م ضمّٗم٣مً - إؿم٣مريح

م وٓ سمتٌٛمّك ؿم٣ٌمفم٥م إٞمج٣مزات ؿمالّهب٣م ايمٔمٙمٚمّٝم٥م وٞمممه٣م فمعم َمدى شمالشم٥م 1992ايمٔمريب َمٛمذ 

ٖمًغم هلذا إَمر إّٓ أّٞمف إمه٣مٌل َمـ ومٌؾ اإلدارات وٓ سم- م2215أي ضمتك ايمٔم٣مم ، وفممميـ فم٣مَم٣مً 

أو أّن َم٣م أٞمجزه ؿمالّهب٣م ايم٣ٌمضمثقن ٓ يرومك إلم أن ي٘مقن وٚمـ َمٛمُمقرات هذه اجل٣مَمٔم٥م: ، اظمتٔم٣موم٥ٌم

٤ٌم احلٗمٝمٗمل - أو آضمتامل ايمث٣ميم٧م وهق فمدم وصمقد َمٝمزاٞمّٝم٥م َمرصقدة هلذا اجل٣مٞم٤م ًّ وَمٜمام ي٘مـ ايم

 -َمًتٗمٌؾ احلرىم٥م ايمٔمٙمٚمٝم٥م دم زمالدٞم٣م ايمٌحريـهمٜمق هم٣مدٌح دم طمْمره فمعم ، وراء ذيمؽ

وَمع أّن هذه اظم٠مؽّم٣ًمت زمٔمّمٜم٣م - هم٣مَٕمر ٞمٖمًف يت٘مّرر، أَّم٣م همٝمام يتٔمّٙمؼ زم٣مظم٠مؽّم٣ًمت إهٙمّٝم٥م

ويمّٝم٥م ايم٘مػمى سمٗمع فمعم فم٣مسمؼ إداراهت٣م ايمتل جي٤م أن سمّمع ٠مهم١مّن اظمً، ُي٣مول سمٗمديؿ َم٣م زم٣مؽمتْم٣مفمتف

فمعم - ُّم٣مئ٘م٥م وايمتل سم٠مشّمر فمعم َمًتٗمٌؾ هذا ايمقؿمـطمْمْم٣ًم َمًتٗمٌٙمّٝم٥م يمٙمتّٔم٣مَمؾ َمع هذه ايمٗمّم٣مي٣م ايم

أّٞمٛم٣م ٞمٟمَمؾ أن سمتج٣موز َم٠مؽّم٣ًمسمٛم٣م اظمٜمّٚم٥م هل أيّم٣ًم ضم٣ميم٥َم آؽمتٗمْم٣مب ايمتل ضمدشم٦م َمٛمذ فمّدة 

 -وٞمجؿ فمٛمٜم٣م ؾمٌُف سمٔمْمٍُّؾ يمٙمح٣ميم٥م اإلزمدافمّٝم٥م دم ايمٌالد، ؽمٛمقات

ٓ يٚم٘مٛمٛم٣م أن ٞمٛمٓمر إلم ، هم١مّن َم٣م أوّد ايمتٟمىمٝمد فمٙمٝمف هق أّٞمٛم٣م وزم٣ميمٛمٓمر إلم ىمّؾ َم٣م ؽمٌؼ، ودم اخلت٣مم

يٌذل أصح٣مهُب٣م - ويم٘مٛمّٜم٣م صمٜمقٌد ٞمٗمدّي٥ٌم همردّي٥م- احل٣ميم٥م ايمٛمٗمدي٥م دم ايمٌحريـ زم٣مفمت٣ٌمره٣م ضمرىم٥ًم ٞمٗمدّي٥م

، وٞمتٝمج٥م يمٕمٝم٣مب ايمّرؤى وايمتّخْمٝمط َمـ صم٣مٞم٤م- ويّمّحقن زمِمقرة ذاسمٝم٥ّم يمٙمٌح٧م وايم٘مت٣مزم٥م وايمٛممّم

ؾ زم٣مٓؽمتٗمْم٣مزم٣مت واظمتٚمثّ ، ويمٙمٌالء ايمٔمٓمٝمؿ ايمذي أص٣مب ايمٌحريـ َمٛمذ فمدة فمٗمقد

وايمذي سمّنب إلم ىمّؾ اظم٠مؽّم٣ًمت زمدءًا َمـ اظم٠مؽّم٣ًمت إهٙمّٝم٥م ، ايمًٝم٣مؽمٝم٥م.ايمّْم٣مئٖمّٝم٥م احل٣مّدة

همٗمد سمٔمْمّٙم٦م اظم٣ًمرات ايمٔمٙمٚمّٝم٥م آفمتٝم٣مدّي٥م ايمتل َمـ طمالهل٣م يٚم٘مـ - وطمت٣مَم٣ًم زم٣مظم٠مؽّم٥ًم اجل٣مَمٔمّٝم٥م

أن سم٘مقن رهٝمٛم٥ًم ظم٣م ٞمٔم٣ميُمف  طمٙمؼ زمٝمئ٥م ٞمٗمدّي٥م ضمٗمٝمٗمٝم٥ّم وم٣مدرٍة فمعم سمٗمديؿ أفمامل فمٙمٚمّٝم٥م رصٝمٛم٥م دون

 -وٓ سمٗمّدم فمٙمامً ، أن َمـ َمٔم٣مدٓت ٓ سمٌٛمل وؿمٛم٣مً 

ٞمٛمتٗمؾ أن ظمحدشمٛم٣م ايمث٣مين دم هذه إَمًٝم٥م وهق ايمدىمتقر ايمٛم٣مومد همٜمد : إَمغم َمٛمِمقرة فمٌد

هق أيّم٣ًم ، اظمٜمتؿ زمتقشمٝمؼ احلرىم٥م ايمٛمٗمدي٥م دم ايمٌحريـ إلم صم٣مٞم٤م اؾمتٕم٣ميمف زم٣ميم٘مت٣مزم٥م ايمٛمٗمدي٥م، ضمًكم

هق فمّمق أهة إدزم٣مء وايم٘مت٣مب ويمف جمٚمقفم٥م َمـ - فمعم ايمٛمِمقص ايمروائٝم٥م وايمٗمِمِمٝم٥ماظمٛمُمٕمؾ 

َمرصمٔمٝم٣مت »وؽمقف يِمدر يمف ومري٣ًٌم ىمت٣مب ، أَم٣مم ايمٗمٛمديؾ، اإلصدارات َمٛمٜم٣م ايمراوي٥م وايمتٙمٗمل
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ايمدىمتقر همٜمد ؽمٝمحدشمٛم٣م فمـ َمدى َم٣ًممه٥م ايمٛم٣مومد دم رؽمؿ اظمُمٜمد - ششمٗم٣مهمٝم٥م دم ايمرواي٥م اخلٙمٝمجٝم٥م

 -ويمٝمتف جت٣مه هذا اظمُمٜمد وجت٣مه احلرىم٥م ايمثٗم٣مهمٝم٥م٠موفمـ َمً، ايمثٗم٣مدم وسمٟمشمغمه فمٙمٝمف

 ُيت٣مج ايمٛم٣مومد إلم ٞمص ُيٖمزه فمعم ايم٘مت٣مزم٥م: همٜمد ضمًكم

 أي ٞم٣مومد وأي ٞمٗمد

إٞمام أومقم زم٣مٓؾمتٕم٣مل فمعم ايمٛمِمقص ، أٞم٣م يم٦ًم َمقشمٗم٣مً حلرىم٥م ٞمٗمدي٥م دم ايمٌحريـ: همٜمد ضمًكم

خ ايمِمديؼ ضمًكم ايمًامهٝمجل وأزمدأ َمـ ضمٝم٧م ؿمرح إ، اإلزمدافمٝم٥م )ايمروائٝم٥م وايمٗمِمِمٝم٥م ٞمٗمدي٣ًم(

ضمٝمٛمام أؾم٣مر يم٘مثغم َمـ ايم٘مت٤م ايمتل ىمت٦ٌم ٞمٗمدًا أو سمقشمٝمٗم٣ًم أو حتٗمٝمٗم٣ًم ضمقل اظمُمٜمد ايمُمٔمري دم 

، همام أؾم٣مر إيمٝمف ايمًامهٝمجل هق َم٣م ىمت٤م فمـ ٞمِمقص يمُمٔمراء هم٣مت زَمـ ؿمقيؾ فمٙمٝمٜم٣م، ايمٌحريـ

هلذا ىمٝمػ ، ي٧مزمٝمٛمام ٞمحـ زمح٣مصم٥م ىمٌغمة صمدًا إلم دراؽم٣مت ٞمٗمدي٥م ضمديث٥م ظم٣م يمديٛم٣م َمـ ؾمٔمر ضمد

أدرس صمٔمٖمر اخلْمل زمٝمٛمام يمديٛم٣م ؾمٔمراء َمٔم٣مسون ؽمقاء َمـ زمدأ دم ايمًٌٔمٝمٛمٝم٣مت أو َمـ زمدأ دم 

وهٛم٣م أسمِمقر أٞمٛم٣م ٞمٔم٣مين َمـ ، أي هؾ هٛم٣مك دراؽم٣مت زمحثٝم٥م أو أىم٣مديٚمٝم٥م فمٛمٜمؿ، إيمٖمٝم٥م ايمث٣ميمث٥م

 -إؾم٘م٣ميمٝم٥م يٛمٌٕمل ظمـ يُمتٕمؾ دم ايمٛمٗمد أن يٗمػ فمٛمده٣م

إن اظمُمٜمد »ضمٝمٛمام ومٙم٦م ، ٜمد ايمروائل أو ايمندي دم ايمٌحريـأَم٣م زم٣ميمٛم٥ًٌم إلم ؾمٜم٣مديت ضمقل اظمُم

م وٞمحـ ٞمٔمٙمؿ َم٣م صمرى دم ايمٌحريـ ايمٔم٣مم 2212ومٙم٦م هذه اجلٚمٙم٥م دم ايمٔم٣مم ش ايمثٗم٣مدم َمريض

ويم٘مل حت٣مهمظ ايمٛم٣مس فمعم ايمٗمراءة زمرزت جمٚمقفم٣مت وهمئ٣مت ، م ومتّزق اظمجتٚمع زمٟمىمٚمٙمف2211

وَمـ هذا اظمٛمْمٙمؼ ، اظمُمٜمد ٓيزال دم سمُمظٍّ  يمذيمؽ أرى أن، َمٛمٖمردة يمتٗمرأ ىمت٣ٌمً وسمٛم٣مومُمٜم٣م يمقضمده٣م

أَم٣م َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمٛمٗمدي٥م هم٣ميمٌحريـ همٝمٜم٣م َمـ يٗمرؤون فمعم ، ومٙم٦م فمـ اظمُمٜمد ايمثٗم٣مدم إٞمف َمريض

وهؿ ىمثر فمعم اظمًتقي٣مت اظمختٙمٖم٥م ايمُمٔمري وايمندي ، اطمتالف جم٣مٓهتؿ ووفمٝمٜمؿ وختِمِم٣مهتؿ

 أٞمف َمـ ُيتّمـ ه٠مٓء اظمٌدفمكم ٓ إٓ، فمٛمدٞم٣م دم ايمٌحريـ َمٌدفمقن ىمثر، واظمنضمل وايمًٝمٛمامئل

، وٓ َم٠مؽم٣ًمت رؽمٚمٝم٥م إٓ َم٣م ٞمذر، وٓ َم٠مؽم٣ًمت أهٙمٝم٥م، ٓ صح٣مهم٥م حتتّمـ اظمٌدع، أضمد

وإلم ، ويم٥م سمًٚمح يمف زم٣ميم٘مت٣مزم٥م واحلرىم٥م وآٞمتٗم٣مل وايمًٖمر ونمغمه٣م٠مهم٣مظمٌدع ُيت٣مج إلم ضمري٥م َمً

وسمْمقير ، صٛمع ومدراسمف ودم ايمقوم٦م ٞمٖمًف ٓزمد أن ي٘مقن َمقهقزم٣مً ووم٣مدرًا فمعم، إَم٘م٣مٞمٝم٣مت يمٝمٌدع

هم٣ميمٛم٣مومد ، وىمام ظمٌدع ايمٛمص اإلزمدافمل، هم٣مظمقه٥ٌم وضمده٣م ٓ سمٖمل زم٣مظمٛمجز دم فمٌمٞم٣م هذا، َمٜم٣مراسمف

 -زمح٣مصم٥م أيّم٣ًم ظم٣م يمٙمٚمٌدع
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ايمٛمص ، هل اظمٌدع ىم٣مسم٤م ايمٛمص، مم٣م ٓؾمؽ همٝمف أن اظمٔم٣مديم٥م ايمْمٌٝمٔمٝم٥م َم٘مقٞم٥م َمـ شمالشم٥م فمٛم٣مس

وهذا َم٣م ئمٛمٝمٛم٣م أن دم ، ايمذي يتٙمٗمك ايمٛمص، ظمتٙمٗملوا، اإلزمدافمل أي٣ًم ىم٣من ٞمقفمف أو ؾم٘مٙمف أو ضم٣ميمتف

ومًؿ ممـ يتٙمٗمك ايمٛمص هق ، وهٛم٣م يٛمٗمًؿ إلم أوم٣ًمم فمدة، ضمٝم٧م اظمتٙمٗمل وهؿ ايمٗمراء، هذه اظمداطمٙم٥م

وهٛم٣مك ومًؿ ، همٗمط رنمٌتف دم ايمٗمراءة، وم٣مرئ فم٣مدي يٗمرأ ايمٛمص وىمٖمك َمـ دون ضمتك َمٛم٣مومُمتف

تف زمكم احلكم وأطمر ضمٝمٛمام سمتٝمح ايمٖمرص٥م يتٙمٗمك ايمٛمص زمٗمراءة سمتٚمثؾ َمـ طمالل شمٗم٣مهمتف وَمٛم٣مومُم

وهذا أيّم٣مً يٛمٗمًؿ إلم ، وهٛم٣مك ومًؿ يتٙمٗمك ايمٛمص دم إؿم٣مر وفمٝمف ايمثٗم٣مدم وإديب وايمٛمٗمدي، يمذيمؽ

 -هٛم٣مك َمـ يٗمرأ ايمٛمص وي٘مت٤م فمٛمف وآطمر يٗمرأ ايمٛمص يمدراؽمتف، أوم٣ًمم

ر وآطم، ودم ايمٌحريـ هٛم٣مك َمـ ي٘مت٤م ومراءة فمعم ايمٛمِمقص وهل ومد سم٘مقن ومراءة اٞمْم٣ٌمفمٝم٥م

همٜمؾ اظمْمٙمقب هق ايمٛمٗمد آٞمْم٣ٌمفمل ، ي٘مت٤م حتٙمٝمالً وٞمٗمدًا َمٌٛمٝم٣ًم فمعم َمٔمرهم٥م أدزمٝم٥م وٞمٗمدي٥م

أم ايمٛمٗمد ايمذي ُيٙمؾ ويٖم٘مؽ ويُمغم ؟ وايمِمحٖمل ايمذي رزمام ي٠مشمر فمعم ؿمٌٝمٔم٥م ايمٛمص وىم٣مسم٥ٌم ؽمٙم٣ٌمً 

أسمِمقر ؟ إلم زمقاؿمـ هٛم٣م وهٛم٣مك دم ايمٛمص زمٛم٣مء فمعم دراي٥م فمٙمٚمٝم٥م وَمٛمٜمجٝم٥م زم٣ميمٛمص واإلزمداع وايمٛمٗمد

وهذا يٟمطمذٞم٣م إلم اظمٔمٛمل زمٗمراءة ايمٛمص ٞمٗمدي٣ًم وهؿ ، زمح٣مصم٥م إلم ايمث٣مين أىمثر زم٘مثغم َمـ إول ٞمحـ

وهٛم٣مك إىم٣مديٚمٝمقن ايمذيـ ، اظمٜمتٚمقن زمٗمراءة ايمٛمِمقص اإلزمدافمٝم٥م َمـ َمٛمٓمقر شمٗم٣مدم وٞمٗمدي وأديب

 -ُيٚمٙمقن اظم٠مهالت ايمٔمٙمٚمٝم٥م ايمتل سم٠مهٙمٜمؿ هلذا اجل٣مٞم٤م

هٛم٣مك ٞمٗمد أىم٣مديٚمل وهق ومٙمٝمؾ صمدًا دم ، ٞم٤مايمٛمٗمد دم ايمٌحريـ يٛمٗمًؿ إلم أىمثر َمـ صم٣م

وٓ أدري ظم٣مذا ىمثغم َمـ ، وأفمٛمل َمـ يتٛم٣مول ايمٛمص ايمٌحريٛمل ايمندي، ايمدراؽم٣مت ايمٌحريٛمٝم٥م

أو يٗمقم زمدراؽم٥م سمْمٌٝمٗمٝم٥م فمعم ، ؿمٙم٥ٌم ايمدراؽم٣مت ايمٔمٙمٝم٣م يتجٜمقن إلم دراؽم٣مت أطمرى نمغم زمحريٛمٝم٥م

ٓ أفمرف ، ٛمجز اإلزمدافمل ايمٌحريٛملؾمٔمراء أو فمعم أدزم٣مء وَمٌدفمكم فمرب أىمثر َمـ ايمؼمىمٝمز فمعم اظم

هؾ اظمٛمجز ، هؾ اظمٛمجز ايمٌحريٛمل ٓ يًتحؼ ايمٌح٧م وايمدراؽم٥م، هؾ اظمٛمجز ايمٌحريٛمل ؤمٝمػ

زمٚمٔمٛمك آطمر يمديٛم٣م َمٌدفمقن زمحريٛمٝمقن ، ايمٌحريٛمل همٝمف إؾم٘م٣ميمٝم٥م ٓ يًتْمٝمع ايمٛم٣مومد أن يٖم٘م٘مٜم٣م

 -ىمت٦ٌم فمٛمٜمؿ دراؽم٣مت أىم٣مديٚمٝم٥م َمـ طم٣مرج ايمٌٙمد

وَم٣م هق ايمٛمص ايمذي ؟ وَمـ هؿ ايمٛمٗم٣مد؟ ي٘مت٤م ايمٛمٗمد دم ايمٌحريـَمـ ، َمـ هٛم٣م يٟميت ايم٠ًمال

، دم ايمٌحريـ سم٣مريخ يمٛمٗمد ايمٛمِمقص ايمندي٥م َمـ طمالل ايمِمح٣مهم٥م؟ سمًٙمط فمٙمٝمف ايمٗمراءة وايمٛمٗمد

وَمثؾ احلراك ايمٛمٗمدي ايمدىمتقر إزمراهٝمؿ نمٙمقم ؽمقاء دم ايمِمح٣مهم٥م أم دم دراؽم٣مسمف إىم٣مديٚمٝم٥م 
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وحمٚمد ، ىم٣مظمرضمقم فمٌداهلل طمٙمٝمٖم٥م، ٘متٌقن دم ايمٛمٗمدإو٣مهم٥م إلم زمٔمض اظمٌدفمكم ايمذيـ ي، وايمٌحثٝم٥م

أَم٣م دم ايمُمٔمر همٗمد زمرز ايمدىمتقر فمٙمقي اهل٣مؾمٚمل وَمٛمجزه ايمٛمٗمدي وسمٙمؽ ايم٘مت٤م ايمتل ، فمٌداظمٙمؽ

همّماًل فمـ جترزم٥م صمٔمٖمر ضمًـ ايمتل زاوصم٦م زمكم ايم٘مت٣مزم٥م ايمٛمٗمدي٥م ، أصدره٣م دم جم٣مل ايمُمٔمر فم٣مَم٥م

ل َمـ طمالل زمٔمض إوراق وايم٘مت٣مزم٣مت وىمذيمؽ فمٌداهلل صمٛم٣مضم، دم ايمُمٔمر وايمند وأدب ايمْمٖمؾ

 -دم ايمِمح٣مهم٥م اظمحٙمٝم٥م

وهٛم٣مك ٞمٗمد زمح٤ًم سمٙمٗمل ايمٛمص وسمقصمد ومراءات دم ايمِمح٣مهم٥م سمُمٔمرك أن َمـ ىمتٌٜم٣م يٚمتٙمؽ 

َمقه٥ٌم ٞمٗمدي٥م أو اؿمالع ٞمٗمدي وهٛم٣مك ومراءة اٞمْم٣ٌمفمٝم٥م وهذه إؾم٘م٣ميمٝم٥م ىمٌغمة سم٠مشمر فمعم ايمٛمص 

ويم٘مـ ايم٘مت٣مزم٥م سمُمٔمرك يٗمٝمٛم٣ًم أهن٣م َمٗم٣ميم٥م ، همحٝمٛمام ي٘مت٤م همالن َم٣م َمٗم٣ميم٥م فمـ فمٚمؾ إزمدافمل، اإلزمدافمل

دم ذات  -؟أٓ يزء هذا يمٙمٛمص أىمثر َمـ أٞمف ي٠مصؾ يمُم٘مؾ ٞمٗمدي أو ضم٣ميم٥م شمٗم٣مهمٝم٥م، اٞمْم٣ٌمفمٝم٥م

ضمٝمٛمام أؾمتٕمؾ زم٣ميمٛمٗمد أضمت٣مج إلم ٞمص ، ايمقوم٦م ٞمحـ أَم٣مم إؾم٘م٣ميمٝم٣مت ىمثغمة ضمقل ايمٛمص ٞمٖمًف

أن مجٝمع ايمٛمِمقص  وهذا ٓ ئمٛمل، يٚمتٙمؽ اظمٗمقَم٣مت ايمتل حتٖمزك فمعم ايم٘مت٣مزم٥م وآسمِم٣مل زمف

هٛم٣مك ٞمِمقص حتؼمَمٜم٣م وسمٗمّدر - أو َمًتقى َمٛمخٖمض، اظمقصمقدة دم ايمٌحريـ هل زمٚمًتقى فم٣ملٍ 

وحتت٣مج إلم أن سمٗمػ ، وهٛم٣مك ٞمِمقص حتت٣مج إلم إفم٣مدة ٞمٓمر وإلم َمقاصمٜم٥م، اظمٛمجز اإلزمدافمل همٝمٜم٣م

َم٣م وايمديمٝمؾ فمعم هذا - َمع هذا ايم٘م٣مسم٤م وسمٗمقل يمف أٞم٦م زمح٣مصم٥م رضوري٥م يمتٔمٝمد ايمٛمٓمر همٝمام سم٘مت٤م

، يٛممم فمعم َمقاومع ايمتقاصؾ آصمتامفمل وايمُمٌ٘م٥م ايمٔمٛم٘مٌقسمٝم٥م مم٣م يْمٙمٗمقن فمٙمٝمف ومِم٥م ومِمغمة صمداً 

ىمام ، هؾ هل مجٙم٥م ؾمٔمري٥م؟ هؾ هل طم٣مؿمرة، وضمٝمٛمام سمٗمرأ ٓ سمٔمرف هؾ هل ومِم٥م، أو ومِمٝمدة ٞمثر

، أي ايم٘مؾ يريد أن ي٘مقن ؾم٣مفمراً ، أن ايمُمٔمر صمٔمؾ ايم٘مثغم َمـ ايمٗمراء دم رنم٥ٌم زم٣ميم٘مت٣مزم٥م ايمُمٔمري٥م

وهل ، همٝمٜمرب َمـ ىمؾ ذيمؽ يمٝمٗمقل إن هذه ىمت٣مزم٥م ٞمثري٥م، ام ي٘مت٤م همال يتٗمـ ايم٘مت٣مزم٥م ايمُمٔمري٥موضمٝمٛم

 -إؾم٘م٣ميمٝم٥م دم ايمثٗم٣مهم٥م ايمٔمرزمٝم٥م وايمٌحريـ همح٤ًم

وَمع سمًٔمٝمٛمٝم٣مت ايمٗمرن اظم٣ميض وإلم أن زمرزت زمٔمض إومالم ايمٛمٗمدي٥م إىم٣مديٚمٝم٥م ونمغم 

وَمع ، اجتف إلم ايمٛمٗمد ايمثٗم٣مدم وايمدىمتقر ٞم٣مدر ىم٣مـمؿ ايمذي، ىم٣مظمرضمقم حمٚمد ايمٌٛم٘مل، إىم٣مديٚمٝم٥م

، وايمدىمتقرة وٝم٣مء ايم٘مٔمٌل اظمٛمُمٕمٙم٥م زم٣مجل٣مٞم٤م ايمثٗم٣مدم فمػم ايمند وايمرواي٥م، ايمدىمتقر فمقم ايمديري

وىمذيمؽ صمٔمٖمر ضمًـ وىمريؿ ريض وضمٌٝم٤م ضمٝمدر وزىمري٣م ايمذيـ يراوضمقن زمكم ايم٘مت٣مزم٥م ايمٛمٗمدي٥م 

٣مٞمُمٕم٣ميمف ايمٛمٗمدي دم جم٣مل وزمرز فمٌداإليمف ريض زم- دم ايمند وايم٘مت٣مزم٥م ايمٛمٗمدي٥م دم ايمُمٔمر واظمنح
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دم أوٞم٥م إطمغمة ضميت إلم اظمُمٜمد ايمثٗم٣مدم ىمؾ َمـ ايمدىمتقرة أٞمٝم٥ًم - ايمندي٣مت أيّم٣مً 

يم٘مـ ، زم٣مإلو٣مهم٥م إلم َمل ايم٣ًمدة، ايمًٔمدون وايمدىمتقرة اٞمتِم٣مر ايمٌٛم٣مء فمػم ايمدراؽم٣مت إىم٣مديٚمٝم٥م

ايمٌحريـ  ضمٝم٧م هٛم٣مك َممموفم٣مت ٞمٗمدي٥م أسمِمقر َمقصمقدة دم، يمٛمٗمػ ومٙمٝمالً فمٛمد ايمٛمٗم٣مد أٞمٖمًٜمؿ

زمؾ ٞمحـ زمح٣مصم٥م إلم ، وايمدىمتقرة وٝم٣مء ايم٘مٔمٌل دم جم٣مل ايمند، ىمٚممموع ايمدىمتقر إزمراهٝمؿ نمٙمقم

َممموفم٣مت ويمٝمس َممموفمكم همٜمؾ َمـ وم٣مم زم٣ميمدراؽم٣مت إىم٣مديٚمٝم٥م يٗمقم فمعم سمٟمؽمٝمس َممموع 

وَمع هذا سمٓمٜمر زمكم احلكم وأطمر أومالم دم ؟ أم هل ؾمٜم٣مدة أطمذت َمـ أصمؾ ايمقـمٝمٖم٥م؟ ٞمٗمدي يمف

ودم - ٘مت٤م ٞمٗمدًا يمٌٔمض إفمامل اإلزمدافمٝم٥م وومٝم٣مس هذه ايم٘مت٣مزم٣مت َمتقومٖم٥م فمعم َمتٙمٗمٝمٜم٣مايمِمح٣مهم٥م سم

ٓ ٞمٗمرأ هل٣م ٓ ٞمتقاصؾ َمٔمٜم٣م ٓ ، ذات ايمِمدد ٞمحـ ضمٗمٝمٗم٥م ٓ ٞمتٔمٙمؿ َمـ إصمٝم٣مل ايمتل ؽمٌٗمتٛم٣م

ٞمحـ زمح٣مصم٥م إلم سمقاصؾ وإلم فمٚمؾ ، وَمـ ؽمٌٗمٛم٣م يمف جت٣مرب، ٞمح٣مول أن ٞمٔمرض ٞمِمقصٛم٣م

ذه اظمٜمٚم٥م إلم اظم٠مؽم٥ًم ايمرؽمٚمٝم٥م واظم٠مؽم٣ًمت إهٙمٝم٥م أو إهمراد وٓ يٛمٌٕمل أن سمؼمك ه، َمُمؼمك

 -وىمٙمٛم٣م َمًئقيمقن فمـ إزَم٥م ايمٛمٗمدي٥م دم ايمٌحريـ، هم٘مٙمٛم٣م َمٔمٛمٝمقن وَمُم٣مرىمقن، همٗمط

وسمٌٗمك ، أَم٣م ايمٛمِمقص ايمتل مت٣مرس فمٙمٝمٜم٣م ايمٛمٗمد همٜمل فم٣مدة اظمجٚمقفم٣مت ايمٗمِمِمٝم٥م وايمرواي٣مت

ا ٞمجد زمٔمض ايمٛمِمقص همٝمٜم٣م َمـ آؽمتٔمج٣مل ايمذائٗم٥م وايمدرزم٥م وزاوي٥م آيمتٗم٣مط جت٣مه ايمٛمِمقص هلذ

هٛم٣مك ٞمِمقص سمًتحؼ ، وهل زمح٣مصم٥م إلم َمِم٣مرضم٥م َمـ ومٌؾ ايمٛم٣مومد، ٞمحق ايم٘مت٣مزم٥م وايمٛممم

ووفمل شمٗم٣مدم زم٣مظمٌٛمك اظمتـ ، وسمٖمرض فمٙمٝمٜم٣م ومراءهت٣م وايم٘مت٣مزم٥م فمٛمٜم٣م ظم٣م همٝمٜم٣م َمـ مج٣ميمٝم٥م ويمٕم٥م وسمٗمٛمٝم٣مت

 مم٣م ئمٛمل أن ىم٣مسم٤م ايمٛمص ونمغمه٣م َمـ ايمٛمِمقص ايمتل سمٖمتٗمد إلم زمٔمض هذه ايمٔمٛم٣مس، احل٘م٣مئٝمكم

وهٛم٣م أؾمغم إلم أٞمٛم٣م دم ايمٌحريـ ٞمٖمتٗمد إلم إوم٣مَم٥م ورش ، زمح٣مصم٥م إلم آؿمالع وايم٠ًمال وايمتدري٤م

 -ايمٔمٚمؾ اظمٔمٛمٝم٥م زم٣ميم٘مت٣مزم٥م اإلزمدافمٝم٥م

وايمدىمتقر إزمراهٝمؿ ، وضمكم سمٛمٓمر إلم ايمتج٣مرب ايمٛمٗمدي٥م ايمتل زمدأت زم٣ميمدىمتقر فمٙمقي اهل٣مؾمٚمل

أن سمػمز إدب ايمٌحريٛمل حمٙمٝم٣ًم وطم٣مرصمٝم٣ًم فمػم همٜمل َممموفم٣مت ٞمٗمدي٥م اؽمتْم٣مفم٦م ، نمٙمقم

ويم٘مـ دم ايمقوم٦م ٞمٖمًف ٓ ٞمْمٙم٤م َمٛمٜمام ، اظم٠مؽم٣ًمت إدزمٝم٥م وايمثٗم٣مهمٝم٥م وفمػم ايمِمح٣مهم٥م وايمدوري٣مت

وهٛم٣م أؾمغم إلم ىمالم ذىمره ايمدىمتقر فمٙمقي اهل٣مؾمٚمل دم ، أن يٗمدَم٣م ٞمٗمدًا ضمقل جت٣مرب ايمُم٣ٌمب

ا ي٣م دىمتقر سمٛم٣مويم٦م ايمتج٣مرب ايمُمٔمري٥م ضمٝمٛمام ؽمٟميمتف ظم٣مذ، إضمدى اجلٙم٣ًمت إدزمٝم٥م وايمثٗم٣مهمٝم٥م

وٓ سم٘مت٤م ٞمٗمدًا فمعم ٞمِمقص صمٝمؾ ايمتًٔمٝمٛمٝم٣مت وإيمٖمٝم٥م ، 1986زمدراؽم٣مت زمحثٝم٥م ضمتك ايمٔم٣مم 
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وَم٣م وم٣ميمف اهل٣مؾمٚمل أفمتٗمد أٞمف - أٞم٣م أؤَمـ زمٟمن ىمؾ َمرضمٙم٥م سمِمٛمع ٞمٗم٣مده٣م، وم٣مل َم٣ٌمذة؟ ايمث٣ميمث٥م

زمٗمدر َم٣م فمعم اجلٝمؾ  همال أؿمٙم٤م َمـ ىمت٣مب إصمٝم٣مل ايمتل ؽمٌٗمتٛمل أن سم٘مت٤م فمٛمل، صحٝمح مت٣مَم٣مً 

هلذا ٞمرى ومٙم٥م ، ٞمٖمًف ايمتٖم٣مفمؾ همٝمام زمٝمٛمف أي زمكم ىمت٣مب ايمٛمص اإلزمدافمل وىمت٣مب ايمٛمص ايمٛمٗمدي

 -ايمٔمدد ايمذي يُمتٕمؾ زم٣ميمٛمٗمد

وإذا ىم٣من ايمدىمتقر فمٙمقي اهل٣مؾمٚمل ومٙمٝمؾ اإلصدار فمٙماًم زمٟمن يمديف ايمٔمديد َمـ ايم٘مت٤م ضمقل 

ًكم ايمًامهٝمجل إلم َمٛمجز اهل٣مؾمٚمل وىمام أؾم٣مر ايمدىمتقر ضم، احل٣ميم٥م إدزمٝم٥م دم ايمٌحريـ ونمغمه٣م

همٜمؾ ُأطمذ ىمت٣مب اهل٣مؾمٚمل زمٔمكم آفمت٣ٌمر يمدى ايمُمٔمراء يمٝمٔمرهمقا ، وىمت٣مزمف فمـ َمقؽمٝمٗمك ايمُمٔمر

وىمذيمؽ ايمدىمتقر إزمراهٝمؿ نمٙمقم ايمذي ٓيزال َمتقاصالً زم٣مظمُمٜمد ؟ ىمثغمًا فمـ فم٣مظمٜمؿ ايمُمٔمري

همٚمرض دم ، ـ اظمُم٘مٙم٥مهٛم٣م سم٘مٚم، ايمندي واظمنضمل وايمثٗم٣مدم همٜمؾ ٞمتٔمٙمؿ ٞمحـ مجٝمٔم٣مً مم٣م أٞمجزه

 -ويمٝمس هلذه اظمجٚمقفم٣مت اظمٛمٖمردة، ايمٗمراءة ايمتل ٞمحـ زمح٣مصم٥م إيمٝمٜم٣م

ٞمٟميت أيّم٣ًم إلم َمًٟميم٥م ايمٛمٗمد دم ايمٌحريـ همٚمٔمٓمؿ دراؽم٣مت ايمٛمٗمد دم ايمٌحريـ هل ٞمٗمد سمْمٌٝمٗمل 

ٞمحـ يمديٛم٣م اؾمتٕم٣مل فمعم ، إذ ٓ يقصمد يمديٛم٣م ٞمٗمد سمٛمٓمغمي، ٞمحـ أيّم٣ًم زمح٣مصم٥م إلم ٞمٗمد سمٛمٓمغمي

ٞمحـ زمح٣مصم٥م إلم سمٛمٓمغم ، واؾمتٕم٣مل فمعم ايمٛمِمقص دم ايمٛمٗمد إديب، ٗمد ايمثٗم٣مدمايمٛمِمقص دم ايمٛم

ٞمحـ ٞمٔمتٚمد فم٣مدة - يٛمْمٙمؼ َمـ آؾمتٕم٣مل فمعم ٞمِمقص وفمعم َمٖم٣مهٝمؿ وفمعم ضم٣مٓت وفمعم أهم٘م٣مر

وايم٘مت٤م ايمتل سمِمدر دم اظمٕمرب ايمٔمريب أىمثر وزمٔمض ايم٘مت٤م ايمتل سمِمدر دم ، فمعم ايم٘مت٤م ايمٕمرزمٝم٥م

يم٥م دم ايمٌحريـ سم٘مقن فمت٣ٌمت أولم دم ايمٔمٚمؾ ايمٛمٗمدي ايمتٛمٓمغمي ويم٘مـ أمتٛمك أن سمػمز ضم٣م، اظمممق

 -ويمٝمس ايمتْمٌٝمٗمل همٗمط

 إصقات اجلديدة دم ايمٛمٗمد مل ختٙمؼ ضم٣ميم٥م سمٖم٣مفمٙمٝم٥م َمع ىمت٣مب ايمٛمِمقص: أَمكم ص٣ميمح

سم٣ٌمدر إلم ذهٛمل هذا ، اخل٣مص٥م زم٣ميمٛمٗمد، فمٛمدَم٣م اؿمٙمٔم٦م فمعم فمٛمقان هذه ايمٛمدوة: أَمكم ص٣ميمح

واومع احل٣مل -- -؟هؾ ُيت٣مج أضمد َمـ ايم٘مت٣ّمب إلم ايمٛمٗمد أن ؟هؾ هٛم٣مك ضم٣مصم٥م إلم ايمٛمٗمد: ايم٠ًمال

ٓ يُمٔمرون زمح٣مصم٥م إلم ، زمؾ وضمتك َمـ ؽمٌٗمٜمؿ َمـ ايم٘مّت٣مب، يٗمقل إن أنمٙمٌٝم٥م ايم٘مّت٣مب ايمُم٣ٌمن

 -وٓ ئمٛمٝمٜمؿ ايمٛمٗمد زمٗمدر َم٣م ئمٛمٝمٜمؿ اإلؿمراء وايمثٛم٣مء، ايمٛمٗمد

ىمٛم٣م ٞمُمٔمر ، ٣م ىم٘مّت٣مبدم زمداي٣مسمٛم، أسمذىمر أٞمٛم٣م دم أوائؾ ايمًٌٔمٝمٛم٣مت، َمـ طمالل جترزمتل ايمُمخِمٝم٥م

مل ٞم٘مـ ، يمذيمؽ مل ٞمًتٔمجؾ ايمٛممم، ضمتك ذيمؽ ايمِم٣مدر َمـ إصدوم٣مء، زم٣ميمره٥ٌم واخلُمٝم٥م َمـ ايمٛمٗمد
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مل ٞمْٗمدم فمعم ٞممم ومِم٥م أو ومِمٝمدة إٓ زمٔمد أن حترز إفمج٣مب اظمحٝمْمكم زمٛم٣م ، ٞمجرؤ فمعم ذيمؽ

وٞمٔمٝمد - ٥مىمٛم٣م ٞم٘مت٤م ودم َمقاصمٜمتٛم٣م ٞم٣مومد ٓ ٞمٔمرف ؾم٘مٙمف يم٘مٛمف خمٝمػ وَمثغم يمٙمرهٌ- وسمُمجٝمٔمٜمؿ يمٛم٣م

 -ايم٘مت٣مزم٥م أىمثر َمـ َمرة ضمتك ٞمْمٚمئـ

، ٞمُمٟمت ضمرىم٥م ٞمٗمدي٥م َمتقاؤم٥م ايمٔمدد يم٘مٛمٜم٣م َم٠مشمرة، َمع احلرىم٥م إدزمٝم٥م ايمٛم٣مؾمئ٥م آٞمذاك

وىمٛم٣م ٞمِمٕمل إيمٝمٜم٣م زم٣مهتامم وٞمتٖم٣مفمؾ َمع أؿمروضم٣مهت٣م ، وـمٜمرت أؽمامء دم ايمٛمٗمد اىمت٦ًٌم أمهٝم٥م

ومل سمًتْمع ، ٖمتقر وايم٘مًؾيم٘مـ سمٙمؽ احلرىم٥م ايمٛمٗمدي٥م هفم٣من َم٣م أص٣مهب٣م ايم- زم٣ميمًٙم٤م أو اإلجي٣مب

أن سم٘مت٤ًم أدوات ٞمٗمدي٥م صمديدة هب٣م سمقاىم٤م ايمٛمِمقص ايمُمٔمري٥م وايمٛمثري٥م ايمتل راضم٦م سمتٖم٣مفمؾ 

ايم٘مت٣مزم٣مت ايمٛمٗمدي٥م يمألؽمػ سمقومٖم٦م فمٛمد اظمجٚمقفم٣مت - زم١مجي٣مزمٝم٥م َمع اظمٛمجزات احلديث٥م دم ايم٘مت٣مزم٥م

- َم٣ممإولم َمـ ايمٗمِمص وايمٗمِم٣مئد دم ضمكم ىم٣مٞم٦م ايمٛمِمقص سمتٛم٣مَمك وسمتْمقر وسمتٗمدم إلم إ

 -أٞمٛم٣م ٓ ٞمحت٣مج إلم ٞمٗمد نمغم وم٣مدر فمعم صٗمؾ أدواسمف وحتدي٧م رؤاه، ىم٘مّت٣مب، يمذيمؽ ؾمٔمرٞم٣م

وىمٛم٣م - مت٣مرس ايمٛمٗمد، ذات طمٙمٖمٝم٥م أىم٣مديٚمٝم٥م، زمٔمد ذيمؽ اؽمتٌممٞم٣م طمغمًا زمٓمٜمقر أؽمامء صمديدة

يم٘مـ اسمّمح أن اهتامَمٜمؿ َمٛمِم٤ّم فمعم ايمٛمٗمد ايمثٗم٣مدم ، ٞمٟمَمؾ أن سمٛمتٔمش احلرىم٥م ايمٛمٗمدي٥م َمـ طمالهلؿ

راهمّمكم أن ي٘مقٞمقا سم٣مزمٔمكم ، ذوا َمقومٖم٣ًم ؽمٙمٌّٝم٣ًم وٓ َم٣ٌميمٝم٣ًم سمٗمري٣ًٌم َمـ ايمٛمص اظمحقم إديبوومد اخت

، َمع أٞمف ٓ يتٔم٣مرض َمع سمٛم٣مول ٞمِمقص أدزمٝم٥م- همٚمج٣مهلؿ أوؽمع وأرضم٤م وأفمٚمؼ، يمٙمٛمص إديب

ضمدث َم٣م يُمٌف آٞمٖمِم٣مل ، وزمْمٌٝمٔم٥م احل٣مل- ىمام ىم٣من يٖمٔمؾ روٓن زم٣مرت َمثاًل دم سمٛم٣موٓسمف ايمٛمٗمدي٥م

 -واؽمتٚمرت ايمٖمجقة واسمًٔم٦م، ت٣ٌمفمدأو ايم

ؾمٔمرًا ، زمدأت سمٔمتٛمل زم٣ميمٛمص اظمحقم، دم ايمًٛمقات ايمت٣ميمٝم٥م ـمٜمرت أؽمامء أطمرى َمٜمٚم٥م دم ايمٛمٗمد

، يم٘مٛمٜم٣م مل سمًتْمع أن ختٙمؼ ضم٣ميم٥م سمٖم٣مفمٙمٝم٥م َمع ىمّت٣مب ايمٛمِمقص، وسمتٛم٣مويمف زم٣مهتامم أىمثر، وٞمثراً 

 ٞمٗمد ي٘مُمػ ويًٙمط رزمام ٕن هذه إصقات ٓ سمُمٔمر زمح٣مصم٥م إلم، زم٣ميمذات إصقات اجلديدة

 ؟َمـ ُيت٣مج إيمٝمف، َمـ هيتؿ زم٣ميمٛم٣مومد: ويمٛم٣م أن ٞمت٣ًمءل- ايمّمقء فمعم ايمٛمقاومص وايمًٙمٌٝم٣مت

وأؾمٔمر - وٓ أزال، اؽمتٖمدت َمٛمف ىمثغما- ؾمخِمٝم٣م أفمتػم ايمٛمٗمد إزمدافم٣مً ٓ يٗمؾ أمهٝم٥م أو ومٝمٚم٥م

ّن وفمعم ايمٛمٗمد أن جي، يم٘مـ فمعم ايم٘مّت٣مب ايمُم٣ٌمن أن يُمٔمروا أيّم٣ًم زميورسمف وصمدواه- زميورسمف

 -اظم٣ًمهم٥م زمٝمٛمف وزمكم ايمٛمص وأن خيٙمؼ فمالوم٥م إجي٣مزمٝم٥م وَمتٖم٣مفمٙم٥م

 فمعم ايمٛم٣مومد اظمتٚمرس أن يٚمًؽ زمٚمٖم٣مصؾ ايمٙمٕم٥م: زىمري٣م ريض
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 ٞمٗمد ايمٛمٗمد

همٚمـ ؽمٌٗمٛمل دطمؾ دم ، رَم٦م إطم٦م َمٛمِمقرة دم يدي اجل٣مٞم٤م اظمٖم٣مهٝمٚمل: زىمري٣م ريض

أَم٣م اجل٣مٞم٤م ، هٝمجلوٓؽمٝمام دم َمداطمٙم٥م ايمدىمتقر ايمًام، صم٣مٞم٤م إضمِم٣مئل واؽمتٗمِم٣مئل إلم ضمّد َم٣م

دم هذا ايمقوم٦م اظمختٌم - اظمٖم٣مهٝمٚمل همٜمق َمٜمؿ ٕٞمف ئمْمٝمٛم٣م ذطمغمة َمٖم٣مهٝمٚمٝم٥م يمتٛم٣مول َم٣ًمئؾ ايمٛمٗمد

ويم٘مـ أومػ هئم٣ًم فمٛمد ، يمـ ٞمًتْمٝمع أن ٞمحٌم إَمقر اظمٖم٣مهٝمٚمٝم٥م اظمتٔمٙمٗم٥م زم٣ميمٛمٗمد زمُم٘مؾ َمٖمِمؾ

سمقصمد زمرأيل ، ريـ َمٛمفاظمح٣مور اظمٗمؼمضم٥م َمٛمٜم٣م َمقومػ ايمٛم٣مومد َمـ اظم٣مدة إدزمٝم٥م إدزمٝم٥م وَمقومػ أطم

ويم٘مـ همٝمام أرى زمٟمن اظمقومػ ايمٛمٗمدي أؽم٣مؽم٣ًم يتحدد زم٣ميمٛم٥ًٌم يمٙمٛم٣مومد ، فمالوم٥م َمٙمت٥ًٌم زمكم ايمْمرهمكم

وزمرأيل أن اظمقومػ ايمٛمٗمدي َمتك ايمتزم ايمٖمٛمٝم٥م ، َمـ ايمٛمص ذاسمف ٓ َمـ طم٣مرصمف وٓ فمٛمف وٓ َمـ ضمقيمف

َم٘م٣من أن ي٘مقن يمديٛم٣م وأصٌح زم٣مإل، وايمٔمٙمٚمٝم٥م دم ومراءسمف ايمٛمص إديب واإلزمدافمل حتددت رؤيتف

طمْم٣مب ٞمٗمدي وأصٌح يمديٛم٣م جم٣مل ٕن يتٟمؽمس ذيمؽ أو أن سم٠مؽمس سمٙمؽ ايمرؤي٥م يمرؤى أطمرى 

همرؤيتف أيّم٣م ، زم٣مفمت٣ٌمر أن ايمٛم٣مومد إذا سمقصمف يمٛمص َمٔمكم وأفمٚمؾ أدواسمف واومؼمح رؤيتف، َمٗم٣مرزم٥م يمف

، يمٛمٗمدوفمعم ايمٔم٘مس َمتك َم٣م سمُمخِمـ ا، وزم٣ميمت٣مرم سمتقيمد فمٚمٙمٝم٥م ٞمٗمد ايمٛمٗمد، سم٘مقن ٞمٗمدًا َمقازي٣مً 

وَم٣مسم٦م ، وأصٌح٦م ذات اظم٠ميمػ َمـ ضمٝم٧م هق ضم٣مرضة يمدى ايمٛم٣مومد ومٌؾ ؾمخِمف ومتؾ ايمٛمص

 -ايمٔمٚمٙمٝم٥م وأصٌح٦م َمًٟميم٥م ؾمخِمٝم٥م حمّم٥م دم ايمٔمٚمؾ اإلزمدافمل

ٓ يٖمؼمض دم ايمٛم٣مومد أن يٗمدم إؽمٗم٣مؿم٣مسمف ايمذاسمٝم٥م فمعم ايمٛمص زمؾ فمٙمٝمف أن يُمتٌؽ زم٣ميمٙمٕم٥م وهذا 

أرى أن جترزم٥م ايمٛمص اجلديد ، رىؾمٕمٙمف ايمُم٣منمؾ وأن يٖمٜمؿ َمـ طمالل ايمٙمٕم٥م ايمٓمقاهر إطم

وجم٣مٓت ايمتجري٤م دم ايم٘مت٣مزم٥م اإلزمدافمٝم٥م ٞمثري٣ًم وؾمٔمري٣ًم أوصمدت ٞمقفم٣ًم مم٣م يٚم٘مـ سمًٚمٝمتف زم٣ميمٓم٣مهرة 

، هم٣ميمٙمٕم٥م اإلزمدافمٝم٥م اجلديدة همرو٦م ٞمٖمًٜم٣م ىمٓم٣مهرة دم فمٚمٙمٝم٥م ايم٘مت٣مزم٥م- ايمٙمٕمقي٥م اجلديدة

، رس ايمٛمٗمد احلديث٥مواؽمتٖم٣مدت زمُم٘مؾ أو زمآطمر َمـ اظمٛمجز ايمٛمٗمدي ايمٔمتٝمد ايمذي ويمدسمف َمدا

وأن ئمرف ، وفمعم ايمٛم٣مومد اظمتٚمرس أن ُيًـ اإلَم٣ًمك زمٚمٖم٣مصؾ هذه ايمٙمٕم٥م، وهمرو٦م وصمقده٣م

وفمعم ، َمـ أي زاوي٥م يٙم٨م يمٙمٛمص ؽمقاء ىم٣مٞم٦م ايمزاوي٥م ـم٣مهرة أو زاوي٥م َمٝمت٥م دم ايمٛمص نمغم ـم٣مهرة

إلم َمـ ايمٛم٣مومد أن يٙم٨م همٝمٜم٣م وأن يذه٤م فمٚمٝمٗم٣ًم ٕن هذه ايمٔمٚمٙمٝم٥م زمحد ذاهت٣م سمُم٘مؾ أؽمئٙم٥م وٓدة 

وإهؿ آؾمتٕم٣مل فمعم ايمٛمص ، وومد سمُم٘مؾ أؽمئٙم٥م إلم اظم٠ميمػ ذاسمف، ؽمٝمٗمرأ ايمتجرزم٥م ٓضمٗم٣مً 
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واؽمتٛمْم٣مومف وإفمامل ايمتٟمويؾ دم ايمْم٣موم٥م اخلالوم٥م يمٙمٚمج٣مز دم زمٛم٣مء رؤي٥م ٞمٗمدي٥م طمالوم٥م وحمرو٥م 

 -يمٗمراءات َمقازي٥م

ة هم١مين أهجس يم٘مٙمٚم٥م أطمر أن هٛم٣مك فمد؟ وإذا ضمي ايم٠ًمال أيـ هق أطمر َمـ ىمؾ ذيمؽ

وأرى أن فمعم ايمٛم٣مومد أن ، وايمٗم٣مرئ ايمٛمخٌقي، واجلٚمٜمقر ايمٔم٣مم، أؿمراف َمـ زمٝمٛمٜم٣م اظم٠ميمػ ذاسمف

ويم٘مـ ٓ يٛمٌٕمل فمٙمٝمف أن يٗمدم مجٝمع ، يًّٜمؾ فمعم هذا أطمر فمٚمٙمٝم٥م وصقيمف إلم ايمٛمص اإلزمدافمل

ري٥م يمٝمٖمتح هب٣م أزمقازمف اظمٕمٙمٗم٥م زمؾ فمٙمٝمف أن يّمع هذه اظمٖم٣مسمٝمح زمكم يديف ويؼمك يمف ضم، َمٖم٣مسمٝمح ايمٛمص يمف

 -جتريٌٜم٣م

همقم أن أهمؼمض أن ، دم اظمدطمؾ أطمر دم ايمٔمالوم٥م زمكم ايمٛم٣مومد واظمثٗمػ زمُم٘مؾ فم٣مم وايم٘م٣مسم٤م

وهذا رء ؿمٌٝمٔمل ، وفمالوم٥م يُمقهب٣م ٞمقع َمـ ايمٛمّدي٥م أضمٝم٣مٞم٣مً ، هٛم٣مك ٞمقفم٣مً َمـ آيمت٣ٌمس زمكم ايمْمرهمكم

ن سم٘مقن هٛم٣مك وهق َمًٟميم٥م ؿمٌٝمٔمٝم٥م أ، يٛمت٨م ٞمتٝمج٥م ايمتج٣مور واظمٔمرهم٥م دم ايمٖمـ ذاسمف َمقوقع ايمتجرزم٥م

ويم٘مـ َم٣م أراه أن ٞم٣مومدًا صمٝمدًا زمٚمٗمدوره أن خيدم ايم٘م٣مسم٤م واظم٠ميمػ ، ٞمقع َمـ اظمٛم٣مهمرة أو ايمتآيمػ

أىمثر َمـ اإلرضار زمف وؽمقاء ىم٣من ايمٛمص حمرو٣ًم يمٙمٛمٗمد ويمٙمٛم٣مومد فمعم ايمّمد خلٙمؼ رؤي٥م َمّم٣مدة 

َمع ، ٥مأم حمرو٣مً يمف فمعم اإلجي٣مب يمٝمتٌٛمك رؤي٥م َمقائٚم٥م همٜمل فمالوم٥م َمت٣ٌمديم٥م وَمت٘م٣مَمٙم، يمٙمٚم٠ميمػ

إطمذ زمٔمكم آفمت٣ٌمر أن ايمٛمص اإلزمدافمل ىمٙمام ىم٣من نمٛمٝم٣ًم وطمِم٣ًٌم وزاطمرًا زم٣ميمتٟمويؾ ىم٣من ذيمؽ 

فم٣مَماًل حمٖمزًا يمٙمٛم٣مومد فمعم أن ئمٚمؾ أدواسمف همٝمف وفمعم ايمٔم٘مس ىمٙمام ىم٣من َمتٜم٣ميم٘م٣مً وؤمٝمٖم٣مً أفمجز 

إٓ إذا ىم٣من ذيمؽ ايمّمٔمػ دم ضمد ذاسمف حمٖمزًا يمٙمٛم٣مومد فمعم ىمُمػ ؤمػ هذه ايمتجرزم٥م ، ايمٛم٣مومد

وهذه اظم٣ًمهم٥م َمْمٙمقزم٥م دائاًم يم٘مل - ؽمتٌٗمك سمٙمؽ ايمٔمالوم٥م زمكم ايمٛم٣مومد وايم٘م٣مسم٤م فمٙمامً ، هت٣ميم٘مٜم٣مو

يتٚم٘مـ ايمٛم٣مومد َمـ ومراءة اظم٠ميمػ ومراءة فمـ زمٔمد زمٔمٝمدًا فمـ اظمقاومػ ايمٔم٣مؿمٖمٝم٥م ايمتل ومد يٗمع همٝمٜم٣م 

 -ايمٛم٣مومد دم ؤمػ جم٣مَمٙم٥م يمٙمٚم٠ميمػ

فمدة ضمٗمقل هدي٣ًم وؾمٔمري٣مً َمع وصمقد حمِمقل ٞمٗمدي زمحريٛمل ٓ يًتٜم٣مُن زمف دم جم٣مل ايمٛمٗمد دم 

َمع فمدم ، وَمنضمٝم٣ًم وؽمٝمٛمامئٝم٣ًم إٓ أن اظمُم٘مٙم٥م أن اإلٞمت٣مج ايم٘مت٣ميب يزيد زم٘مثغم فمـ اإلٞمت٣مج ايمٛمٗمدي

إنمٖم٣مل ايمدراؽم٣مت ايمٛمٗمدي٥م ايمتل هنض هب٣م زم٣مضمثقن زمحريٛمٝمقن صمدد فمعم صٔمٝمد ٞمٗمد ايمرواي٥م وٞمٗمد 

 -ايمُمٔمر
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ايمدىمتقر همٜمد ضمًكم َمـ احل٣مصم٥م  زمٗمٝم٦م اظمًٟميم٥م إطمغمة وهل ٞمٗمد ايمٛمٗمد أواهمؼ َم٣م ذه٤م إيمٝمف

إلم ٞمٗمد سمٛمٓمغمي ٞمحـ ٞمُم٘مق َمـ نمٝم٣مب ٞمٓمري٥م ٞمٗمدي٥م فمرزمٝم٥م وهذا دم ضمد ذاسمف إؾم٘م٣ميمٝم٥م ؿمرضم٦م 

همال سمقصمد ٞمٓمري٥م ٞمٗمدي٥م فمرزمٝم٥م ضمتك ايم٣ًمفم٥م وىمؾ َم٣م ، ومٌؾ ؽمٛمقات دم َمٙمتٗمك ٞمٗمدي دم ايمري٣مض

٣مريع كم ايمروس وَمـ زمٔمدهؿ ممـ أسمقا َمـ َمُمٝميمديٛم٣م َم٠مؽمس فمعم َمٛمجز ٞمٗمدي َمـ ايمُم٘مالٞم

احلداشم٥م إلم َم٣م زمٔمد احلداشم٥م إلم َمٛمت٨م احلرىم٥م ايمٛمٗمدي٥م ايمٖمرٞمًٝم٥م إلم ايمتٖم٘مٝمؽ إلم ايمًٝمٚمٝمقيمقصمٝم٣م إلم 

هم٘مؾ َم٣م يمديٛم٣م هق سمْمٌٝمٗم٣مت َمُمتٗم٥م َمـ سمٙمؽ ايمٛمٓمري٣مت ، آطمره َمـ سمٙمؽ ايمٛمٓمري٣مت ايمٛمٗمدي٥م

همٚمـ ايمْمٌٝمٔمل أن يٗمػ هذا احلراك ، ٓ سمقصمد يمديٛم٣م ضمتك أن ٞمٓمري٥م ٞمٗمدي٥م فمرزمٝم٥م- ايمٕمرزمٝم٥م

همٚمـ ؽمٝم٘مٚمؾ زمٔمده إذا مل ، يمٛمٗمدي إذا ىم٣من ايمٛم٣مومد يّمع َممموفمف ايمٛمٗمدي يمٖمؼمة زَمٛمٝم٥م شمؿ يٗمػا

يٟمت صمٝمؾ صمديد ُيٚمؾ هذه إَم٣مٞم٥م وفمٚمٙمٝم٥م ٞمٗمد ايمٛمٗمد زمْمريٗم٥م ضمديث٥م َمتٛم٣مؽم٥ٌم َمع هذا ايمٔمٌم 

ٓ أومقل ٓ سمقصمد ، ورؤاه همٙمـ يتحرك ايمٛمٗمد ومٝمد أٞمٚمٙم٥م وؽمٝمٗمػ فمٛمد ومٝمد زَمٛمل ويمـ يتج٣موزه

سمقصمد إزمدافم٣مت وسمقصمد صمٜمقد ضمثٝمث٥م وزمٔمّمٜم٣م زمحريٛمٝم٥م أيّم٣ًم دم ،  ايمتْمٌٝمٗم٣متهٛم٣مك إزمدافم٣مت دم

ويم٘مـ ٓ سمرومك إلم فمٚمٙمٝم٥م ايمٛمٗمد ايمتٛمٓمغمي يممن مل ٞمِمؾ إلم هذا اظمًتقى َمـ ، ايمٖمؼمة اظمتٟمطمرة

وأن يُم٘مؾ ، زمحٝم٧م ٞمجد أن هٛم٣مك َممموفم٣مً ٞمٗمدي٣مً فمرزمٝم٣م يًتحؼ أن ُيتٖمك زمف، ايمٛمٗمد ايمتٛمٓمغمي

ٞمٗمدي٣مً أؽمتْمٝمع أن أَمًم فمعم هذا اظممموع وايمٛمٓمري٥م ىمٚمٛمٜم٨م ٞمٗمدي فمٚمٙمٝم٥م أؽم٣مؽمٝم٥م وَمٛمٜمج٣مً 

أسمِمقر أن فمٚمٙمٝم٥م ٞمٗمد ايمٛمٗمد هل فمٚمٙمٝم٥م َمًتٚمرة وَمت٘م٣مَمٙم٥م وهل زم٣مظمٛم٣مؽم٥ٌم ، يمدراؽم٥م ايمٛمص إديب

ايمٗم٣مهر اجلرصم٣مين دم أهار ايمٌالنم٥م ودٓئؾ  همٜمٛم٣مك ىمت٣مب فمٌد، أيّم٣ًم ومديٚم٥م صمدًا دم ايمؼماث ايمٔمريب

وهٛم٣مك فمعم ايمِمٔمٝمد ايمٖمٙمًٖمل ازمـ رؾمد دم هت٣مهم٦م ، يمٌالنمل ايمٔمريبوٞمٗمده يمٙمٚمقروث ا، اإلفمج٣مز

ٞمحـ زمح٣مصم٥م إلم ، وهل فمٚمٙمٝم٥م ٞمٗمد ايمٛمٗمد، ايمتٜم٣مهم٦م دم رده فمعم هت٣مهم٦م ايمٖمالؽمٖم٥م يمإلَم٣مم ايمٕمزارم

هذه اظمًٟميم٥م زمُم٘مؾ َمٙمّح وأؽم٣مد ٕن زمقاؽمْمتٜم٣م ٞمًتْمٝمع أن ٞمجدد أؽمئٙمتٛم٣م ٓ فمعم صٔمٝمد 

ٝمد أؽمئٙم٥م ايمقفمل زم٣ميمٔم٣ممل وزم٣ميمقصمقد زمُم٘مؾ أىمثر زمؾ ضمتك فمعم صٔم، ايمتج٣مرب اإلزمدافمٝم٥م همح٤ًم

 -إزمدافم٣ًم وأن ٞمٗمدم رؤى صمديدة يمقاومٔمٛم٣م ايمٝمقَمل

 َمٔمٓمؿ ايمتج٣مرب ايمراهٛم٥م ٓ ٞمريد ٞمٗمدًا زمؾ َم٣ٌمرىم٥م وإفمج٣مزم٣مً : وم٣مؽمؿ ضمداد

أؾم٣مر إخ همٜمد ضمًكم إلم أي ضمد حت٣مول إصمٝم٣مل أن حت٣مور ايمتج٣مرب »: وم٣مؽمؿ ضمداد

، هم٣ميمٔم٣ممل أن ص٣مر ومري٥م صٕمغمة، م فمعم ايمتج٣مرب ايمٌحريٛمٝم٥موأٞم٣م ٓ أَمٝمؾ إلم ومٌم ايم٘مال، ايم٣ًمزمٗم٥م
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، ىمام أؾم٣مر أَمكم ص٣ميمح، وضمكم يٛمٗمْمع احلقار زمٔمد اٞمٗمْم٣مع ايمٛمٗم٣مد، مجٝمٔمٛم٣م ٞمتٟمشمر زمام ٞمِمؾ إيمٝمف

يمٝمس زم٣مظمًتقى ايمٖمٛمل ، همال يقصمد أهمؼ َمُمؼمك، يتقومػ احلقار زمكم صمٝمٙمٛم٣م وزمكم إصمٝم٣مل اجلديدة

وَمٔمٓمؿ ايمتج٣مرب اجلديدة فمعم صٔمٝمد ايم٘مت٣مزم٥م ، لزمؾ فمعم َمًتقى اهل٣مصمس اإلزمدافم، همح٤ًم

، ضمٝمٛمام ٞم٘مت٤م ايمٛمص، همٖمل ايمقوم٦م ايمذي ىمٛم٣م، زمنفم٥م اىمتامهل٣م، زمح٤ًم سمٌمهمٜم٣م، ىم٘مؾ سمُمٔمرك

ٞمالضمظ أن فمددًا ىمٌغمًا أن ٓ ي٘مؼمث - يمٖمرط اظمراصمٔم٣مت وايمؼمدد، يٛمت٣مزمٛم٣م ايمٗمٙمؼ اظمٗمٝمؿ ومٌؾ ٞمممه

َمٔمٓمؿ - يمٛم٘مـ واوحكم، ضمٗمٝمٗم٥م واوح٥م وإذا ىمٛم٣م ٞمريد إٞمٔم٣مش هذه ايمتج٣مرب وإفمْم٣مءه٣م، زمذيمؽ

- أو أهن٣م سمريد أن سمُمٔمر زم٣مٓىمتامل، سمُمٔمر أهن٣م َم٘متٚمٙم٥م، هذه ايمتج٣مرب زمدون أي٥م ىمت٣مزم٥م ٞمٗمدي٥م صم٣مدة

هم١مٞمٛم٣م ىمٛم٣م ، همٔمعم رنمؿ صمديتٛم٣م وضمرصٛم٣م وومٙمٗمٛم٣م، وهذه َمٖم٣مروم٥م زمكم َم٣م ىمٛم٣م فمٙمٝمف وَم٣م هل فمٙمٝمف أن

، همٔمعم ايمٔم٘مس َمـ ذيمؽ، ٣م إصمٝم٣مل احلديث٥مأَم- ٞمُمٔمر زمح٣مصمتٛم٣م إلم ايمٛمٗمد وضمكم ٞمٖمتٗمده ٞمًٔمك إيمٝمف

 -وفمدم صمدي٥م َم٣م يٖمٔمٙمقن، ورىم٣مىم٥م َم٣م يِمٛمٔمقن، فمعم رنمؿ هُم٣مؾم٥م َم٣م ي٘متٌقن

زمؾ جتده٣م - شمٚم٥م جت٣مرب ٓ سم٘مؼمث زم٣ميمٛمٗمد وٓ سم٘مؼمث زم٣مٔراء إطمرى، هذه هل اظمُم٘مٙم٥م

قسمر وأٞم٣م أفمرف فمٛم٣مس وأؾمخ٣مص٣ًم ي٘متٌقن ايمٛمص ويٛممموٞمف زميزم٥م زر ايم٘مٚمٌٝم، سمرّوج ظم٣م يٛممم

، يتؿ سمٛمٌٝمف ايم٘م٣مسم٤م خلْمٟم يمٕمقي، ومٌؾ َمراصمٔمتف وومراءسمف ايمث٣مٞمٝم٥م: يمدرصم٥م أٞمف زمٔمد ٞمممه، )ىمٙمؽ(

هم٣ميمٛمص ، أو َمٖمٜمقم ايمتج٣مرب اجلديدة، هذا زم٣مإلو٣مهم٥م إلم َمقومػ- همٝمٔمٝمد ومراءسمف وسمِمقيٌف، َمثالً 

- وَم٣م يػمر ٞمممه، هذا هق اجلديد، اجلديد هق َم٣م يّمٝمػ إلم َم٣م سم٘متٌف وإلم َم٣م ي٘متٌف أطمرون

ايمٛمٗمد ايمٌميح ، َمٔمٓمؿ ايمتج٣مرب ايمراهٛم٥م ٓ سمريد ٞمٗمدًا زم٣مظمٔمٛمك إديب يمٙمٛمٗمد اخل٣ميمؼ يمإلزمداع

ضمتك فمٛمدَم٣م - هل جت٣مرب سمريد ٞمٗمدًا ُئمج٤م وي٣ٌمرك َم٣م سم٘مت٤م، واجلريء وايمقاوح واظمًئقل

وأفمْمٝمف ايمقوم٦م ، وضمكم أرضم٤م زمف، يٙمح فمٙمٝمؽ ؿم٣ميم٣ًٌم رأي٣ًم دم ىمت٣مزمتف وٞمممه٣م، يتِمؾ زمؽ ؾمخص

 -ي٘مقن هذا ايم٘مت٣مب ومد ذه٤م إلم اظمْمٌٔم٥م وإلم ايمٛممم،  ايمقوم٦م ٞمٖمًفدم، أٞمف أٓضمظ، ايم٘م٣مدم

هم١مذن ظم٣مذا يٙمح ويٌّم فمقمَّ ٕن - اظمٜمؿ اظمًئقيمٝم٥م إدزمٝم٥م، دفمٛم٣م َمـ اجل٣مٞم٤م إطمالومل دم هذا

وختٙمؼ همجقة ضمٗمٝمٗم٥م نمغم همٔم٣ميم٥م وؽمٙمٌٝم٥م ، هذه ايمًٙمقىمٝم٣مت َمقصمقدة زمدرصم٣مت خمتٙمٖم٥م؟ أومقل رأيل

وهٛم٣مك طمّٖم٥م ضمٗمٝمٗمٝم٥م دم - ى رىم٣مَم٣ًم َمـ ايم٘مت٣مزم٣مت واصمتٜم٣مدات يٛمٗمِمٜم٣م ايمقفملوأٞم٣م أر، دم ضمٗمٝمٗمتٜم٣م

 -َم٣م جئمؾ اإلطمقة هٛم٣م يٌحثقن فمـ ايمٛمٗمد، ايمٛمِمقص
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، هم٣ميمٛمٗمد ايمتٛمٓمغمي، أفمتٗمد أٞمف ٓ ايمٛمٗمد ايمتْمٌٝمٗمل وٓ ايمٛمٗمد ايمتٛمٓمغمي وم٣مدران فمعم ؽمّد ايمثٕمرة

تدفمل أن سم٘مقن هٛم٣مك ٞمِمقص وهذا يً، يٟميت إشمر ايمتجرزم٥م فمعم ايمٗمراءة ايمٔمٚمٝمٗم٥م يمٙمٛمِمقص، َمثالً 

٥م ٝموفمٛمدَم٣م يٛمُمٟم ايمٛمٗمد فمعم ٞمِمقص ومقي٥م ضمٗمٝمٗمٝم٥م َمـ هذه ايمتجرزم٥م ايمتْمٌٝمٗم، ومقي٥م يم٘مل يٛمُمٟم ايمٛمٗمد

، زمؾ يٟميت ٞمتٝمج٥م رؤي٥م وفمٚمؾ َمتٌٙمقريـ دم احلرىم٥م إدزمٝم٥م، وٓ يٟميت ايمتٛمٓمغم زمٗمرار، يٛمٌثؼ ايمتٛمٓمغم

 -وُيت٣مج إلم وفمل

وهذا أيّم٣ًم يتْمٙم٤م َمٔمرهم٥م ، تٗمدَم٥م َمـ اإلزمداعايمٛمٗمد إديب درصم٥م َم، وَمثٙمام وم٣مل أَمكم ص٣ميمح

وهذا ٓ - دون ايمتٗمٙمٝمؾ َمـ رضورة َمٔمرهم٥م ايمُم٣مفمر، ورزمام سمزيد فمعم َمٔمرهم٥م ايمُم٣مفمر، سمّم٣مهل

شمٚم٥م ٞمِمقص اصمتامفمٝم٥م - يتقاهمر دم اظمح٣موٓت )ايمٛمٗمدي٥م( ايمتل سُم٘مت٤م َم٠مطمرًا زمُم٘مؾ اصمتامفمل

- هذا يمٝمس همٔمالً صم٣مّدًا وٓ يدوم- إٞمام هل رضٌب َمـ ايمٛمُم٣مط آصمتامفمل، ي٘مت٤م فمٛمٜم٣م زمقهؿ ايمٛمٗمد

 -ؽمٛم٥م ٓ سمِم٣مدف جترزم٥م سمٗمٛمٔمؽ زم٣مؽمتٔمداده٣م يمٙمتٌٙمقر 15ايمديمٝمؾ فمعم ذيمؽ أٞمف َمٛمذ 

ىمثغمًا َم٣م ٞمت٘مٙمؿ فمـ اإلٞم٣ًمن ، همٛمحـ، ايم٘مت٣مزم٥م يمٝم٦ًم سمرهم٣مً وٓ هل وؽمٝمٙم٥م يمٕم٣مي٣مت أطمرى

 وهذا هق، هذا هق اجل٣مرح دم اظمقوقع إديب- وٞمٗمٙمؾ َمـ دوره ىمٟمدي٤م وىم٘م٣مسم٤م، ىمٚمٛم٣موؾ

ايم٘م٣مسم٤م فمٛمدٞم٣م ٓ يريد َمـ ايمٛم٣مومد أن - ايمذي يٖمن ؤمػ اجل٣مٞم٤م ايمٛمٗمدي دم ؽمٙمقىمٛم٣م ايمٖم٘مري

هذا إلم - إذا ىم٣من ؤمٝمٖم٣ًم أو ُيت٣مج إلم اظمراصمٔم٥م: يم٘مل يِمٙمح يمٙمٛممم، يٗمقل يمف رأي٣ًم ؽمٙمٌٝم٣ّمً دم ايمٛمص

 ،آٞمذاك، ىم٣من رئٝمس حترير ايمِمحٝمٖم٥م، أذىمر أٞمف دم زمداي٣مسمٛم٣م إدزمٝم٥م- ويمٝم٥م ايمِمح٣مهم٥م٠مصم٣مٞم٤م َمً

دم ، وجيٝم٤م فمٙمٝمٜم٣م ويٛم٣مومُمٜم٣م ويرهمّمٜم٣م أيّم٣مً ، يٗمرأ ٞمِمقصٛم٣م، شزمريد ايمٗمراء»يٗمرأ َم٣م ٞمٛمممه دم 

، ٞمُمٔمر زم٣ميمزهق، َمـ أٞمف ضمٝمٛمام ىمٛم٣م ٞم٘مت٤م ٞمِّم٣مً ، وهذا َم٣م أؾم٣مر إيمٝمف أَمكم ص٣ميمح- ؽمٌٝمؾ سمٗمقيٚمٜم٣م

 وأضمٝم٣مٞم٣ًم ايمٗمراء ايمٗمريٌكم َمٛم٣م ومٌؾ، يم٘مـ ٞمْمٙم٤م َمـ ىمؾ أصدوم٣مئٛم٣م ومراءة وازمداء رأهيؿ همٝمام ٞم٘مت٤م

ٓ ٞمٙمقم أن - أن أرى أن هذه هل اظمُم٘مٙم٥م احلٗمٝمٗمٝم٥م دم زمٛمٝم٥م ايم٘مت٣مزم٥م وايمٛمٗمد فمٙمٝمف- ٞممم هذا ايمٛمص

زمٝمٛمام ٞمالضمظ أن ايم٘مت٣مب ٓ ي٘مؼمشمقن زمام يٗم٣مل صمدّي٣مً دم َم٣م ي٘متٌقٞمف: ، ايمٛمٗمد يّمٔمػ وٓ يتْمقر

ذه ىمؾ ه، أـمـ أن اظمًئقيمٝم٥م َمُمؼمىم٥م زمكم ايمُم٣مفمر وايمٗم٣مرئ وايمٛم٣مذ، ٕهنؿ يريدون اظمج٣مَمٙم٥م

 -إذا أردٞم٣م همتح أهم٣مق أَم٣مم ايم٘مت٣مزم٥م وايمٛمٗمد، إؾمٝم٣مء جي٤م أن ٞمّمٔمٜم٣م دم آفمت٣ٌمر

ٓ أَمٝمؾ إلم سمقصٝمػ ايم٘م٣مسم٤م زمٟمٞمف )زمحريٛمل( أو نمغم ، فمعم َم٣م ورد هٛم٣م، َمالضمٓم٥م أطمغمة

وىمذيمؽ يمق ، ٕن ايم٘مت٣مزم٥م إدزمٝم٥م أن سمٔمد ىمؾ ىم٣مسم٤م دم ايمٌحريـ هق ىم٣مسم٤م زمحريٛمل، )زمحريٛمل(
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همٜمق زم٣ميمت٣مرم ُي٤ًم إؽمٜم٣مَم٣مً أدزمّٝم٣ًم ، ىمت٤م فمـ ىمت٣مزم٥م دم ايمٌحريـ، يمٝمس دم ايمٌحريـ ،أن ىم٣مسم٣ٌمً فمرزمّٝم٣مً 

ؽمقاء ٞمحـ ىمتٌٛم٣مه أو ىم٣من َم٘متقزم٣ًم فمـ ، دم ايمتجرزم٥م ايمٌحريٛمٝم٥م: ٕٞمٛم٣م ٞمٗمرأ ىمؾ رء زمقصٖمف أدزم٣مً 

يم٘مٛمٜم٣م ، هل زمحريٛمٝم٥م صمٕمراهمّٝم٣مً ، ايمتل ذىمرت ومٌؾ ومٙمٝمؾ، وايمديمٝمؾ فمعم ذيمؽ أن ىمؾ ايم٘مت٤م- جترزمتٛم٣م

وزم٣ميمت٣مرم ٞمرى أن ىمثغمًا َمـ ايمٛمٗمد )اظمٔم٣مس( ، وٓ سمٔمٛمٝمٛم٣م إٓ زمقصٖمٜم٣م سمراشم٣مً ، إيمٝمٛم٣م فمٌمّي٣مً  ٓ سمٛمتٚمل

 -ذه٤م إلم نمغم َم٘م٣مٞمف سم٣مرخيّٝم٣مً 

وزىمري٣م ، ٞمٛمتٗمؾ أن يمٙمٚمتحدث ايمث٣ميم٧م وهق إؽمت٣مذ زىمري٣م ريض: إَمغم َمٛمِمقرة فمٌد

، شاحلقاري٥م اظم٠مصمٙم٥م»و، شؽمحؼ ايمزفمٖمران»يمف فمدة أوراق ٞمٗمدي٥م َمٛمٜم٣م ، َمٛمُمٕمؾ زم٣ميم٘مت٣مزم٥م ايمٛمٗمدي٥م

زىمري٣م ؽمٝمٙمٗمل ايمّمقء فمعم اظمقومػ ايمذي جي٤م أن - شايمُمخِمٝم٥م اظمرصمٔمٝم٥م»و شَم٘مر اخلْم٣مب»و

فمـ ايمٔمالوم٥م ، يٗمٖمف ايمٛم٣مومد َمـ اظم٣مدة إدزمٝم٥م وإهؿ َمـ ذيمؽ ؽمٝمتحدث فمـ َمقومػ أطمريـ َمٛمف

ٝمٛمتٗمؾ زمٔمده٣م ؽم- وفمـ ايمٔمالوم٥م زمكم ايمٛم٣مومد وايمٗم٣مرئ إن وصمدت، زمكم ايمٛم٣مومد وايم٘م٣مسم٤م )اظمثٗمػ(

 -زىمري٣م ظمٖمٜمقم ٞمٗمد ايمٛمٗمد وضمّمقره دم اظمُمٜمد ايمٛمٗمدي ايمٌحريٛمل

 :ؾم٘م٣مٓسمفإايم٘مت٣مزم٥م ايمٛمٗمدي٥م دم أهؿ 

زمٔمد اٞمتٜم٣مء فمرض إوراق إؽم٣مؽمٝم٥م سمٗمدم ايمّمٝمقف َمـ ٞمٗم٣مد وَمٌدفمكم وَمثٗمٖمكم زمٚمجٚمقفم٥م 

همٟمؾم٣مر ايمٛم٣مومد دم جم٣مل ايمند فمٌد اإليمف ريض إلم َمٗمقيم٥م سمُم٣مزمؽ اظمٔمرهم٥م َمع ، َمـ اظمداطمالت

، ًٙمْم٥م زم٣ميمٙمجقء إلم سم٘مريس ايمٛمٗمد إىم٣مديٚمل وايمتٗمٙمٝمؾ َمـ دور ايمٗم٣مرئ ايمٔم٣مدي دم ايمٛمٗمدايم

همال سمٔمقل فمعم ٞم٣مومد يٛمٗمدك زمؾ فمعم وم٣مرئ ، َم٠مىمدًا أن إزَم٥م يمٝم٦ًم أزَم٥م ٞمٗمد زمؾ أزَم٥م ومراءة

همٝمام أؾم٣مرت إؽمت٣مذة إىم٣مديٚمٝم٥م زمج٣مَمٔم٥م ايمٌحريـ ذف اظمزفمؾ إلم أمهٝم٥م ايمٗمراءة ، يٖمٜمٚمؽ

، َمـ آصمتامع إلم ايمًٝم٣مؽم٥م إلم إدب، ٓهمتٗم٣مر إيمٝمٜم٣م ي٤ًٌم أزَم٥م دم مجٝمع اظمج٣مٓتايمٛم٣مومدة وأن ا

زمٝمٛمام سم٣ًمءيم٦م إىم٣مديٚمٝم٥م زهراء ضمرم فمـ َم٣مهٝم٥م ايمٛمٗمد ، همٟمزَم٥م ايمٔمٗمؾ ايمٛم٣مومد يمٝم٦ًم دم إدب همٗمط

َمُمغمة إلم أن اؽمتٚمرار ايمٗمراءة وسمٔمزيزه٣م خيٙمؼ ايمٗم٣مرئ ايمٔمٙمٝمؿ ، إديب جمٝم٥ٌم أٞمف ايمذائٗم٥م واظمٔمٝم٣مر

َم٠مىمدة أن إدب يمٝمس دم ايمُمٔمر وايمٛمثر حمٝمٙم٥م إلم أمهٝم٥م ومراءة اخلْم٣مب زمٚمٔمٛم٣مه ، وزم٣ميمت٣مرم ايمٛم٣مومد

، زمٝمٛمام ذه٦ٌم إىم٣مديٚمٝم٥م اٞمتِم٣مر ايمٌٛم٣مء إلم أمهٝم٥م َمثؾ هذه اجلٙم٣ًمت دم ضمٙمحٙم٥م أزَم٥م ايمٛمٗمد، ايمٔم٣مم

ٙم٥م حمٝم، واجلٝمد ٓ يتج٣موز ايمِمٖمح٣مت، همام ي٘مت٤م ٓ يّمٝمػ أي رء، َم٠مىمدة أهن٣م أزَم٥م شمٗم٣مهمٝم٥م

ضمتك ص٣مر ، همٛمحـ ٞمٛمٗمد ايمٛمِمقص زمٗمقايم٤م َمًتجٙم٥ٌم، ذيمؽ إلم فمدم وصمقد ٞمٓمري٥م ٞمٗمدي٥م فمرزمٝم٥م
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يديمقصمٝم٥م فمعم اظمٛمٜم٨م ايمٛمٗمدي ويمٝمس فمعم ايمٛمص سمْمٌٝمؼ هذه ايمٛمٓمري٣مت َم٘م٣مٞم٣ًم يمٙمٌمافم٣مت آ

 -اإلزمدافمل

أَم٣م ايمٗم٣مص فمٌدايمٔمزيز اظمقؽمقي همٗمد سم٣ًمءل إذا مل سمٖمِض هذه اجلٜمقد اظمًتٔمرو٥م دم ايمٛمدوة 

هؾ شمٚم٥م ؤمػ دم ايمتٔم٣مؿمل َمع اظمٛم٣مه٨م ؟ همام هق ايم٤ًٌم، ؾ وأؿمروضم٣مت إلم ٞمٗمدَمـ رؽم٣مئ

َمٗمٙمال َمـ أشمر ، أم ايم٤ًٌم دم اخلٙمط زمكم إدوات ايمتل سمٔمقد إلم َمدارس خمتٙمٖم٥م دم ايمٛمٗمد، ايمٛمٗمدي٥م

 -اظم٣ًمهم٥م زمكم ومراءة ايمٛم٣مومد وومراءة ايمٗمراء اظمختٙمٖمكم

ايم٘مت٣مزم٥م اظم٠مدي٥م إلم ؾمخِمٛم٥م ايمرؽمقل درويش أمهٝم٥م فمدم ؾمخِمٛم٥م  همٝمام أىمد ايمروائل فمٌد

وأن ئمٚمؾ َمٗمقيم٥م َمقت ، همٝمج٤م فمعم ايمٛم٣مومد أن يٖمِمؾ ٞمٖمًف فمـ َمقومٖمف َمـ اظم٠ميمػ، ايمٛمٗمد

، أَم٣م ايمُم٣مفمرة ؽمقؽمـ دهٛمٝمؿ همت٣ًمءيم٦م َمـ وم٣مل إن ايم٘م٣مسم٤م احلدي٧م ٓ ُيت٣مج إلم ايمٛم٣مومد، اظم٠ميمػ

احلّمقر وأؾم٣مرت إلم أن شمٚم٥م ومْمٝمٔم٥م زمكم إصمٝم٣مل ايمُمٔمري٥م دم  ،؟ٞمحـ ٞمت٣ًمءل أيـ ايمٛم٣مومد

ظم٣مذا ٓ يٙمتٗمل : َمت٣ًمئالً ، زمٝمٛمام أىمد اظمنضمل فمقم زم٣مومر أمهٝم٥م ايمٛمٗمد، وآؽمتامع يمٌٔمّمٜم٣م زمٔمّم٣مً 

اظمٌدفمقن وايمٛمٗم٣مد َمٔم٣مً وُيٚمٙمقن فمعم فم٣مسمٗمٜمؿ سمٗمديؿ صقرة ٞمٗمدي٥م َمًئقيم٥م وَمممهم٥م فمـ إدب 

 -ايمٌحريٛمل زمٟمٞمقافمف اظمختٙمٖم٥م َمـ َمنح وؾمٔمر وومِم٥م ورواي٥م ونمغم ذيمؽ

يمٔمقد همٟمىمدت أٞمف فمعم رنمؿ أمهٝم٥م أن ي٘مقن هٛم٣مك ٞمص ومقي يمٝمقصمد ٞمٗمد أَم٣م ايمُم٣مفمرة صمٛم٣من ا

وؾمددت فمعم ، هم١من فمٌم ايمٗمراءة ايمنئم٥م وايمٛم٦م وايمٖمٝمس زمقك ويمَّد هذا ايمتنع دم ايمٛممم، ومقي

أمهٝم٥م َم٣م أؽمٚمتف زمتٔمٌٝمد ؿمريؼ ايمٗم٣مرئ وايمٛم٣مومد َمـ طمالل إجي٣مد آيمٝم٣مت وذوط أدزمٝم٥م وهمٛمٝم٥م يمٔمٚمٙمٝم٥م 

 -تزام دور ايمٛممم هب٣مايمٛممم ٓ زمد َمـ اصمتٝم٣مزه٣م وايم

أَم٣م ايمٛم٣مومدة اظمنضمٝم٥م زهراء اظمٛمِمقر همٟمؾم٣مرت إلم أمهٝم٥م ايمٛمٗمد اظمنضمل وؽمٝم٣مومف اظمختٙمػ 

ويًتٖمٝمد َمـ خمتٙمػ ، وئمْمٝمؽ أىمثر َمـ صمٜم٥م يمٙمٗمراءة، ايمذي يًتٛمد إلم ايمذائٗم٥م وايمٖمـ َمٔم٣مً 

يمٛمٗمدي٥م َم٠مىمدة دور ٞمٗمد ايمٛمٗمد دم آؿمالع فمعم اظمدارس ا، اظمٛم٣مه٨م ايمٛمٗمدي٥م وخمتٙمػ ايمٖمٛمقن

 -وإفمْم٣مء ايمٛم٣مومد صقرة فمـ ؿمٌٝمٔم٥م سمٙمٗمل ٞمٗمده، اظمختٙمٖم٥م وآراء ايمٛمٗم٣مد أطمريـ

أَم٣م ايم٘م٣مسم٤م حمٚمد أزمق ضمًـ همٗمد سم٣ًمءل ىمٝمػ يًتْمٝمع ايمٛمٗمد اخلروج َمـ إؿم٣مر ايمٛمص إلم 

وَم٣مذا ٞمٔمٛمل زم٣ميمٛمٗمد إديب هؾ هل احل٣ميم٥م اإلشمرائٝم٥م يمٙمٛمص َمـ ، آؾمت٣ٌمك َمع ايمٌٝمئ٥م واحل٣ميم٥م ايمثٗم٣مهمٝم٥م

 -أم هل ايمِمٝمٕم٥م ايمتٗمقيٚمٝم٥م يمٙمٛمص َمـ طمالل اظمٖم٣مهٝمؿ وايمٛمٓمري٣مت إدزمٝم٥م طمالل َمقوقفمف
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خؼٌدلخخاٌضمبفْخًسًافذخاٌخاٌنمذخاٌؼشثِخادلؼبطش-3
 الجزائرخ-خزلّذخاألِنيخشْخخ0خاٌذوزٌس

ٔمقب ايمتل َم٣مرؽم٦م ٞمٗمد ايمُمٔمر أو ٞمٗمد ايم٘مالم ومٌؾ ـمٜمقر ، ٓؾمؽ دِم أّن ايمٔمرَب َمـ ايمُمُّ

 همٚمٝمزوا زمكم صمٝمِّد ايم٘مالم َمِمْمٙمح )ايمٛمَّٗمد( ىمٚمامرؽم٥م أو سمٗمٛمٝم٥م طم٣مص٥م دم َمٔم٣مَمٙم٥م ايمٛمَّص إديب،

سم٣مريخ ايمٛمٗمد إديب فمٛمد ايمٔمرب ؾمٜمد سمْمقرا ىمٌغما دم نمغم طم٣مٍف أيًّم٣م أنَّ - واحل٘مؿ فمٙمٝمف، ٥مرديئو

وَمٛم٣مهجٜمؿ دم سمٛم٣مول أشم٣مر إدزمٝم٥م وأفمالم إدب، ىمام أهتؿ ايمٕمرزمٝمقن أيّم٣م ، ذهٛمٝم٣مت ايمٛمٗم٣مد

دم َمٔمجؿ اظمِمْمٙمح٣مت إدزمٝم٥م  (shaw harry) ه٣مري ؾمق يٗمقل (criticism) زم٣ميمٛمٗمد همٖمل َم٣مدة

َمـ ايم٘مٙمٚم٥م اإلنمريٗمٝم٥م  (criticism)در ىمٙمٚم٥م وسمٛمح، حتٙمٝمؾ هم٘مري َمتٔمدد اجلقاٞم٤مو سمٗمٝمٝمؿ--- ))

kritiko سمٗمٝمؿ و( وَمـ هٛم٣م َيػُمز ايمٛمٗمد دم صقرة سمٙمؽ ايمٔمٚمٙمٝم٥م ايمتل سمزن 1( )(ايمتل سمٔمٛمل ايمٗم٣ميض

ايمتَّٚمٝمٝمز و وايمرداءة أو اظمٗم٣مزمٙم٥م زمكم َمٓم٣مهر اإلطمٖم٣مق َمـ صمٜم٥م، وحُت٘مؿ زمتحديد طم٣مصٝم٣مت اجلقدة

 -َمـ صمٜم٥م أطمرى

همٖمل ايمٔمٌم احلدي٧م هُمٜمؿ ايمٛمٗمد فمعم ، سمْمقرا َمُمٜمقدا ومد سمْمقر َمٖمٜمقم ايمٛمٗمد دم أوروزم٣مو

٣مهمزيٗمل واؽمتٛم٣مده إلم ومقافمد ذات ؿم٣مزمع َمقوقفمل تٝمواظم، أؽم٣مس جتريده َمـ ايمْم٣مزمع إيديقيمقصمل

د ، أو اجلاميمٝم٥م، أو ايمٛمٖم٣ًمٞمٝم٥م يٛمْمقي فمعم ٞمٓمري٥م دم اظمٔمرهم٥م ىم٣مظمرهمٗم٥م آصمتامفمٝم٥م، ًَّ وومد ـمٜمر أو جت

 scienticifite)ايمٛمٗمد زمٔمٙمٚمٝم٥م  نمغمه، همُٔمقَمؾو هذا آجت٣مه دم َم٠ميمٖم٣مت روٓن زم٣مرط

decritique) ، ٣م دم ايمٔمٌم اظمٔم٣مس همٗمد هُمٜمؿ فمعم أٞمَّف ذيمؽ آجت٣مه ايمذي يدهمع دراؽم٥م إشمر أَمَّ

إصدار ايمتٔمٚمٝمامت آصْمالضمٝم٥م ايمقاؽمٔم٥م ايمٛم٣مزمٔم٥م و إديب ٞمحق ايمٔمٙمقم ايمقؤمٝم٥م هبدف إؿمالق

ٝم٥م وايمٖمروض يمٝمحٗمؼ، وآؽمتٗمراء، َمـ َمٛم٣مه٨م اظمُم٣مهدة جمردة سمًتٛمد إلم  دم ايمٛمٜم٣مي٥م ٞمٓمرة ىمٙمَّ

، دم ـمؾ هذه ايمتْمقراتو (2وايمٗمقاٞمكم ايمٔم٣مَم٥م ايمتل سمّمٌط إشمر إديب )، َم٣ٌمدئ ايم٘مٙمٝم٥م

ذاك و ـمؾ ايمٛمٗمد ايمٔمريب َمتٟمرصمح٣م زمكم هذا، وايمتحقٓت ايم٘مػمى ايمتل ؾَمِٜمَده٣م ايمٛمٗمد ايمٕمريب

طمٙمٖمٝم٣مت َمرصمٔمٝم٥م َمتٛمقفم٥م مُت٣مزج زمكم هَمٚمُمدودا إلم  , أضمٝم٣مٞم٣م , َمتْم٣مزمٗم٥مو، ؽم٣ميم٘م٣م ؽُمٌالً َمت٣ٌميٛم٥م

٥م، وإصؾ ايمٛم٣مزمع َمـ طُمِمقِصٝم٣مسمف ايمٗمقَمّٝم٥م زمكم دطمٝمؾ أَْمٙمتُف و، وآصمتامفمٝم٥م، وايمديٛمٝم٥َّم، ايمٖم٘مريَّ
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وَمًتٚمرة حُت٣مول هل زمدوره٣م جت٣موز ، فمٙمٝمف ايمٓمروف ايمراهٛم٥م دم ؾم٘مؾ ُوُٕمقؿم٣مت طم٣مرصمٝم٥م

 -(3وايمتَّْمٙمع إلم ايمرؤي٥م َمًتٗمٌٙمٝم٥م نمغم واوح٥م )، ضَم٣مرِضه٣م

ف إنَّ  زمٛمٝم٥م ايمٛمٗمد و َمـ أهؿ اظمٖم٣مهٝمؿ ايمٖم٘مري٥م واحلّم٣مري٥م ايمتل أشمرت زمُم٘مؾ واوح فمعم سَمقصمُّ

ذات  ايمُٔمٚمٙم٥مايمتل َٞمتِمقُره٣م دم ؾم٘مؾ  (modernisation)إديب ايمٔمريب َمٖمٜمقم اظمٔم٣مسة 

 ايمَٔمقظَم٥َم،وايمقصمف ايمث٣مين هق (modernisme) احَلداشَم٥م: ايمقصمف إول همٝمٜم٣م هق: ايمقصمٜمكم

globalisationنمؿ ايمٖمرووم٣مت ايمقاوح٥م زمكم هذه اظمِمْمٙمح٣مت فمٛمد ايم٘مثغم َمـ ايمٛمٗم٣مد (ر

٣م ومد سمتحد دم أؾم٘م٣مل وأٞمامط فمديدة ، ايمٔمرب دم جم٣مٓت أطمرىو واظمٖم٘مريـ َمـ ايمٕمرب إٓ أهنَّ

وإذا افمتػمٞم٣م أنَّ اظمٔم٣مسة زمٚمٖمٜمقَمٜم٣م ايمٔم٣مم: ، يمتتخذ َمـ إص٣ميم٥م اإلزمدافمٝم٥م ايمٖم٘مري٥م َمقومٖم٣م َمقضمدا

هم١مٞمٛم٣م ُٞمٗمّر َمع ايمدىمتقر ، ـمروهمف اخل٣مص٥مو وايمتٖم٣مفمؾ َمع َم٠مشمرا سمف، ٔمكمهق ايمٔمٝمش دم إؿم٣مر زَمٛمل َم

زمٟمن اظمٔم٣مسة واحلداشم٥م دم إدب ايمٕمريب سمٛمْمٙمؼ َمـ  (أؽمت٣مذ زمج٣مَمٔم٥م ايمٗم٣مهرة ؽم٣مزمٗم٣م)ايمٌحراوي 

وايمٖمٛمٝم٥م ايمتل ، وهق َم٣م يقاهمؼ ايمتحقٓت ايمُم٘مٙمٝم٥م، ايمٖمؼمة ايمزَمٛمٝم٥م زمٔمد احلرب ايمٔم٣مظمٝم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م

َم٣م يًٚمك زمٗمِمٝمدة  ايمٛمٗمد إديب زمٔمد أرزمٔمٝمٛم٣مت ايمٗمرن اظم٣ميض وـمٜمقروؾمٜمده٣م إدب ايمٔمريب 

إهم٘م٣مر ايمٛمٗمدي٥م و وزمٔمض أراء، أمهٜم٣م جمٙم٥م )ؾمٔمر( دم يمٌٛم٣منو ايمتٟمؽمٝمس هل٣م َمـ َمٛم٣مزمره٣مو ايمٛمثر،

أَم٣م احلداشم٥م)*( وهق - (4اجَلريئ٥م فمٛمد زمٔمض ايمٛمٗم٣مد ممـ سمٟمشمروا زم٣مظمٛم٣مه٨م ايمٕمرزمٝم٥م وإوروزمٝم٥م )

زم١مزمداع ايمتَّٚمدن دم َمٗم٣مزمؾ إزمداع  ,أوٓ  ,همٗمد أرسمٌط فمٛمد ايمٕمرزمٝمكم ايمقصمف إول يمٙمٚمٔم٣مسة 

يمُم٣مرل زمقديمغم فمٛمدَم٣م رزمط ايمُمٔمر  (أزه٣مر ايممّم ) هذا يٓمٜمر َمـ طمالل ديقانو واإلٞم٣ًمن، ايمْمٌٝمٔم٥م

,شمؿ اٞمتٗمؾ ، وذه زم٣مظمديٛم٥م دم ىمؾ سمٛم٣مومّم٣مهت٣م َمـ طمالل اخلٙمٖمٝم٥م آصمتامفمٝم٥م يمإلٞم٣ًمن دم طمغمه،

ٝم٥م سمرسمٌط زمُمٔمقر ايمٖمرد إورويب زمٟمزَم٥م ونُمرزم٥م دم ضمٝم٣مسمف ايمراهٛم٥م زمٔمد إلم َمٖم٣مهٝمؿ سم٣مرخي ,شم٣مٞمٝم٣م

، ل اؽمتدفم٦م ايمتَّخقم فمـ اظمٖم٣مهٝمؿ إوروزمٝم٥م ايم٣ًمزمٗم٥مهذه إزَم٥م ايمت:احلرب ايمٔم٣مظمٝم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م

هم٣محلداشم٥م ، (5واظمتٕمغم دم وسمغمة هئم٥م )، ايمتَّْمٙمع إلم أضم٣مؽمٝمس صمديدة سُمقاىم٤م ايمقاومع اظم٣مديو

أو ومديؿ ووم٣مئؿ َمًتٌدٓ ، وايمتخّْمل ظم٣م هق أصٝمؾ، قومٌػ ئمتٚمد فمعم احلرىم٥مَمو ايمٕمرزمٝم٥م هل َمٔمٛمكً 

همٜمل ٓ سمٔمٛمل دم إدب ، ايمقاومع اظمٖمروض زم٣ميمرؤي٣م ايم٘مٙمٝم٥م اظمٛمًجٚم٥م دم واومع ضمّم٣مري صمديد

 اصمتامفمٝم٥مو إٞمت٣مج ٞمص ؾمٔمري ضمدي٧م زمٗمدر َم٣م هل ايمْمٚمقح إلٞمّم٣مج جترزمتٜم٣م دم زمٛمٝم٥م اومتِم٣مدي٥م

 -(6شمٗم٣مهمٝم٥م ؾم٣مَمٙم٥م )و
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وإديب ايمٕمريب وٚمـ َم٣م يًٚمك زم٣مٓجت٣مه ، احلداشم٥م ايمٕمرزمٝم٥م دم اإلٞمت٣مج ايمٖم٘مري يمٗمد متٓمٜمرتو

ٜم٣م أو، وهَمٙمًٖم٣مت، ايمقؤمل )**( دم صقرة َمٖم٣مهٝمؿ نم٣ميمٌٝمتٜم٣م  وَمٛم٣مه٨م فمديدة اسمًٚم٦م صمٙمُّ

، زمٔمض ايمْمروضم٣مت , همٝمام زمٔمد , أهمرزت، ٞمٗمداو زم٣ميمتْمرف واجلرأة إزاء اإلزمداع إديب هم٘مرا

دم ىمت٣مزمف )ايم٘مٙمامت  َمٝمُم٣مل همقىمق قيم٥م )ََمقُت اإلٞم٣ًمن( فمعم يم٣ًمنوَمٛمٜم٣م َمٗم، اظمٗمقٓت ايمُم٣مئٔم٥مو

يٛمتٜمل زمدوٞمف(( و َمٗمقيم٥م ىمٙمقد يمٝمٖمل ؾمؼمواش ))زمٟمنَّ ايمٔمٙمؿ زمدأ زمدون إٞم٣ًمنو م1966 وإؾمٝم٣مء(

 (إلم أْن وصٙم٦م هذه ايمْمروضم٣مت يمٙمٌح٧م فمـ زمدائؾ أطمرى دم ـمؾ َم٣م يًٚمك زمـ)َم٣م زمٔمد احلداشم٥م

، هذه اظمٛم٣مه٨م ايمٌٛم٣مئٝم٥م فمعم ايمْمروضم٣مت ايمٖم٘مري٥موهل همؼمة ضم٣مويم٦م ايمتخٖمٝمػ َمـ وؿمٟمة وٕمط 

أو اظم٣م ورائٝم٥م)***( يمٙمُم٘مؾ ايمٖمٛمل َمـ ، اإلزمدافمٝم٥م َمـ طمالل ايمؼمىمٝمز فمعم إزمٔم٣مد ايمدٓيمٝم٥مو

ٝمٚمٝم٣مء ًِّ َمع َمرور ايمزَمـ إلم و وايمٗمراءة ايمتل آيم٦م ىمٙمٝم٣م، وايمتٟمويؾ، وايمتٖم٘مٝمؽ، طمالل َمٛم٣مه٨م ايم

ل زمٔمض ُرواده٣م إلم، اهلدف ونم٣مي٥م ٞمٖمًٜم٣م َمٛمٜمؿ ايمٖمٝمٙمًقف و يمٝمًقا ٞمٗم٣مداو  همالؽمٖم٥مزمؾ حَتقَّ

ايمذي ضَمّذر َمـ ومرب آٞمُمْم٣مر احلّم٣مري ايمذي ؽمٝمٔمِمػ  "صم٣مك دريدا  " .ايمٛم٣مومد ايمٖمرٞمز

همقىمق  "زم٣مظمٔمرهم٥م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م صمراء سمراىمؿ هذه اظمٛم٣مه٨م اجلريئ٥م ىمام يُمغم نمغمه َمـ اظمٖم٘مريـ أَمث٣مل 

همٜمذه اظمٖم٣مهٝمؿ ، (7ٗمقط احلّم٣مرة )إلم هم٘مرة هن٣مي٥م ايمت٣مريخ أو ؽم "ؽمتٛمٕمٙمر  أوؽمٖم٣ميمد "و "ي٣مَم٣م 

ـَ ايمٛمٗم٣مد َمـ ، ىمٙمٜم٣م اٞمٔم٘م٦ًم فمعم ايمٛمٗمد إديب ايمٔمريب زم٘مٝمٖمٝم٣مت فمديدة ودرصم٣مت خمتٙمٖم٥م همِٚم

زمٝمٛمام يّمع أطمرون ، ايمالفمروزم٥م رهمض احلداشم٥م وَمٙم٣ٌم ووم٣ميم٣ٌم وووع احلداشم٥م ))ىمرديػ يمٙمتٕمري٤م أو

ـْ 8()( ؿمرق إداءدمو أي حتّقل دم ايمُم٘مؾ ايمٖمٛمل احلداشم٥م َمرادهم٣م اصْمالضمٝم٣م يمٙمٌديع: (،وَمٛمٜمؿ ََم

ٞمٗم٤َّم فمـ َمالَمح احلداشم٥م دم اظمقروث ايمٔمريب ايمٗمديؿ حم٣موٓ سَمٔمٗمٌٜم٣م دم شمقب صمديد َمثٙمام ؽمٔمك 

م َمع ٞمٓمرسمف أو ءوايمتل سمتال، ايمِمقهمٝم٥م "ايمٛمٖمري  " فمقم أمحد ؽمٔمٝمد( إلم زمٔم٧م جَترزم٥م)أدوٞمٝمس

طمر ضم٣مول سمٗمٙمٝمد احلداشم٥م ايمٌٔمض أو، (9اظمتحقل( )و رؤيتف ايمٛمٗمدي٥م َمـ طمالل ىمت٣مزمف )ايمث٣مزم٦م

ايمٕمرزمٝم٥م دم ؾمٗمٜم٣م ايمتْمٌٝمٗمل ايمٛمٗمدي َمـ طمالل نَمرزمٙم٥م ايمٛمٗمد ايمٕمريب زمتْمٌٝمٗم٣مت إصمرائٝم٥م سمٔمتٚمد فمعم 

، ايمٛمٗمدي٥م ايمٕمرزمٝم٥م أو ايمتٔمري٤م يمتحٖمٝمز ايمٛمٗم٣مد ايمٔمرب، وسمُمجٝمٔمٜمؿ فمعم طمقض ايمتجرزم٥م، ايمٛمَّٗمؾ

ٌد ايمًالم صالح همّمؾ .فم)أزمرزهؿ دم ذيمؽ ؿم٣مئٖم٥م َمـ ايم٣ٌمضمثكم َمـ أَمث٣مل ايمدىم٣مسمرة و

وَمٛمٜمؿ َمـ وومػ َمقومٖم٣م وؽمْم٣م إزاء احلداشم٥م دافمٝم٣م إلم  (---اظمًدي.َمٝمُم٣مل زىمري٣م.إزمراهٝمؿ أٞمٝمس

 َمٛم٣مهجٜم٣م َمع ايمتٚمًؽ زم٣مظمقروث ايمٔمريب، وواومتٛم٣مص إجي٣مزمٝم٣مت احلداشم٥م، فمدم سمّمٝمٝمع ايمٖمرص٥م
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ىم٣مظمٖم٘مر اظُمًتٔمرب رصم٣مء نم٣مرودي ايمذي يٗمر زمٚممموفمٝم٥م ايمٌٛمٝمقي٥م ىمٚمٛمٜم٨م فمٙمٚمل يمالؽمتٗمِم٣مء 

٣م همٙمًٖم٥م سمٔمْمك يمٛمٖمًٛم٣م احلؼ دم حتٙمٝمؾ ايمقاومع اإلٞم٣ًمين حتٙمٝمال صم٣مَمٔم٣م وٞمٌذ ا يمٌٛمٝمقي٥م فمٛمدَم٣م سمزفُمؿ أهنَّ

ىمام ٞمٙمٚمس هٛم٣م ايمتقاهمؼ َمع احلداشم٥م فمٛمد ايمدىمتقر فمٌد اهلل ايمٕمداَمل فمٛمدَم٣م ُئمّرف احلداشم٥م - (12)

جلقهري زمكم او سمٙمؽ ايمرؤي٥م ايمقافمٝم٥م إلوم٣مَم٥م فمالوم٣مت دائٚم٥م ايمتجديد زمكم ايمٓمرف اإلٞم٣ًمين)زمٟمهن٣م )

 -(11اظمقروث(( )

٣م زمخِمقص  دم سمًٔمٝمٛم٣مت ايمٗمرن  ايمذي ؾم٣مع سمداويمفو وهل ايمقصمف ايمث٣مين يمٙمٚمٔم٣مسة :ايمَٔمقظم٥مأَمَّ

دم أواؽمط ايمًٌٔمٝمٛم٣مت  اظم٣ميض زمٔمدَم٣م أؾم٣مر إلم َمٖمٜمقَمٜم٣م ايمٛم٣مومد إَمري٘مل همريديريؽ صمٝمٚمًقن

 (12فمٛمٜم٣م(()شمٗم٣مهم٥م فم٣مظمٝم٥م ضمٗمٝمٗمٝم٥م مل سمتخؾ يقَم٣م فمـ َمًٔم٣مه٣م إلم اَمتِم٣مص ىمؾ نمري٤م )زمقصٖمٜم٣م)

، احلّم٣مري٥م يمألَمؿ، وؽمغمورة ؿمٌٝمٔم٥م يمٙمحرىمٝم٥م ايمت٣مرخيٝم٥مو همال ٞمراه٣م إٓ َمرضمٙم٥م اٞمتٗم٣ميمٝم٥م يمٙمحداشم٥م

 همتٛمٔم٘مس زم٣ميميورة فمعم صمقاٞم٤م شمٗم٣مهمٝم٥م،، فمٙمٚمٝم٥م، وؽمٝم٣مؽمٝم٥مو وَم٣م سمُمٜمده َمـ حتقٓت اومتِم٣مدي٥م

 ايمٗمقَمٝم٥م ايمثٗم٣مهم٣مت، واظمدرؽم٥مو هم١مذا ىم٣مٞم٦م ايمٔمقظم٥م ومد اومتحٚم٦م أؽمقار إهة، إٞم٣ًمٞمٝم٥مو هم٘مري٥م،و

صَم٣ميم٦م َمٝم٣مديـ و همال حم٣ميم٥م أهن٣م َص٣ميم٦م، آسمِم٣مٓتو واظمحٙمٝم٥م زمٖمّمؾ سم٘مٛمقيمقصمٝم٣م اظمٔمٙمقَم٣مت

 هم٣ميمٔمقظم٥م ايمثٗم٣مهمٝم٥م هل َهٝمٚمٛم٥م دم ؾم٘مٙمٝمٜم٣م احلّم٣مري، (13زمِمٖم٥م فم٣مَم٥م ) وايمثٗم٣مهم٥م، اإلزمداعو ايمٖم٘مر

 أؽم٣ميمٝم٤مو وايم٘مت٣مزم٥م، ايمٙمٕم٥م،)وإديب ، (----وأٞمامط احلٝم٣مة ايمٔم٣مَم٥م، واظمٟمىمؾ، ايمُمٔمٌل )اظمٙمٌس

ايمٔمقظم٥م زم٣ًٌمؿم٥م سمٔمٛمل صمٔمؾ ايمًمء فم٣مظمل آٞمتُم٣مر دم َمداه َمع و، (14)(---واإلزمداع، ايمتٖم٘مغم

وإْن ىم٣مٞم٦م دم صمقهره٣م فمقظم٥م اومتِم٣مدي٥م  وإؽمقار زمكم ايمدول وايمثٗم٣مهم٣مت،، إزاضم٥م ىمؾ احلقاصمز

(َم٣م داَم٦م culturel globalisationهمال حم٣ميم٥م أيّم٣م أن سم٘مقن شمٗم٣مهمٝم٥م )، اصمتامفمٝم٥مو شمؿ ؽمٝم٣مؽم٥م

وزمذيمؽ متتٙمؽ زمِمقرة نمغم َم٣ٌمذة ؽمٙمْم٥م حتديد ، (اإلؾمٜم٣مر)وايمتُمٜمغم ، متٙمؽ وؽم٣مئؾ ايمتثٗمٝمػ

ايمٗمري٥م ايم٘مقٞمٝم٥م ايمقاضمدة ايمتل  ايمذي أصٌح زمٚمث٣مزم٥مو، واضمت٘م٣مر ايمقفمل احلّم٣مري ايمذي يًقد ايمٔم٣ممل

هم٣ميمٔمقظم٥م دم ضمد ذاهت٣م هم٘مرة ، إطمالوملو سمْمٕمك فمٙمٝمٜم٣م شمٗم٣مهم٥م فم٣مظمٝم٥م َُمقضّمدة دم ؾمٗمٝمٜم٣م ايمٔمٗم٣مئدي

ُأريَد هل٣م أن سم٘مقن ؽمٙمٌٝم٥م َمـ طمالل َمٛم٣مزمر ايمٔمقظم٥م آومتِم٣مدي٥م  ٣مزمٝم٥م أي أْن ٞمجٔمؾ ايمًمء فم٣مظمٝم٣مإجي

ايمممىم٣مت َمتٔمددة اجلٛمًٝم٣مت. جمٚمقفم٥م ايمثامٞمٝم٥م ايم٘م٣ٌمر. صٛمدوق ايمٛمٗمد ايمدورم .ايمٌٛمؽ ايمدورم. )

 موسمٝم٣مر فم٣مر، ٞمٓم٣مم، ووأؽمٙمقب، وهن٨م، وايمذيـ صَمٔمٙمقا َمـ ايمٔمقظم٥م هم٘مرة(َمٛمٓمٚم٥م ايمتج٣مرة ايمٔم٣مظمٝم٥م

، ضمّم٣مري فم٣مظمل ئًمك إلم حمق اهلقي٣مت ايمثٗم٣مهمٝم٥م يمٙمُمٔمقبو صم٣مرف ُي٣مول همرض ٞمًؼ هم٘مريو
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وايمتل  وايمٖم٘مري٥م َمـ طمالل زمٔمض ايمُمٔم٣مرات اظُمٗمٛمَّٔم٥م، واحلّم٣مري٥م، وؿمٚمس طمِمقصٝم٣مهت٣م ايمديٛمٝم٥م،

الت ، ايمت٣ٌمدل وايمؼمازمط يمٙمقصقل إلم آٞمدَم٣مجو سمدفمق إلم آٞمٖمت٣مح وإلم سمٔمٚمٝمؼ ايمٔمالوم٣مت وايمِمِّ

َمـ صمٜم٥م أطمرى و َمـ صمٜم٥م---- اإلفمالَمٝم٥مو، آومتِم٣مدي٥م، ودم مجٝمع اظمج٣مٓت ايمًٝم٣مؽمٝم٥م ،ايمٔم٣مظمٝم٥م

وسمرؽمٝمخ آطمتالف زمكم  سمًٔمك إلم زم٧م زمٔمض ايمٛمِم٣مئح َمـ وراء ايمٌح٣مر يمتُمجٝمع ذيمؽ ايمتاميز،

 -(15يمتحٗمٝمؼ ايمذاسمٝم٥م وهل دفمقات يمٝم٦ًم ىمٙمٜم٣م زمريئ٥م ) دفمقة إلم ايمتٛم٣مهمس ايمٔمٙمٚملو اهلقي٣مت

 د أن ٞمٛمٓمر إلم ايمٛمٗمد إديب ايمٔمريب اظمٔم٣مس دم ـمِّؾ ايمٔمقظم٥م ايمثٗم٣مهمٝم٥م ٞمٓمرةٓ يٚم٘مٛمٛم٣م هبذا ايمِمدو

سمٙمؽ ايمٔمٚمٙمٝم٥م ايمٖمٛمٝم٥م ايمُم٘مٙمٝم٥م ايمتل سمًٔمك إلم َمٗم٣مرزم٥م اإلزمداع إديب ايمٔمريب زمٚمٔمزل فمـ ايمتٟمشمغمات 

زمؾ زمٛمٓمرة آٞمّٝم٥م وَمًتٗمٌٙمٝم٥م سمًٔمك إلم سمتٌع حتقٓت هذا ، ايمثٗم٣مهمٝم٥م وإيديقيمقصمٝم٥مو آصمتامفمٝم٥م

اإلزمدافمل اإلجي٣ميب و وىمذيمؽ دوره دم زمٙمقرة ايمقفمل ايمٖم٘مري وايمثٗم٣مدم، صمٜم٣مسمف ايمٖم٘مري٥مايمٛمٗمد وسمق

٣مل دم سمٕمٝمغم أوو٣مع احلٝم٣مة ايمٖم٘مري٥م ، اظمتٙمٗمل ايمٔمريب دم ـمؾ هذه ايمتحقٓت ايمٔم٣مظمٝم٥مو يمٙمٚمٌدع ايمٖمٔمَّ

هذا ايمٛمٗمد دم ضِمراك وفِمراك ؾمديديـ َمع خمتٙمػ ايمْمروضم٣مت ايمٖم٘مري٥م ايمتل و وزمذيمؽ ٞمجد أٞمٖمًٛم٣م

همٌٔمد إزَم٥م ايمتل ؾمٜمده٣م ايمٛمٗمد ، اظمٔم٣ميغم إصٙمٝم٥م ايمتل وم٣مم فمٙمٝمٜم٣مو  ومٙم٤م إؽمسسمًٔمك إلم

وهل َمرضمٙم٥م ايمٔمقظم٥م ايمتل  ايمٔمريب دم َمرضمٙم٥م احلداشم٥م أو ايمتحدي٧م وصمد ٞمٖمًف أَم٣مم َمرضمٙم٥م سم٣ميمٝم٥م،

٣ميم٥م سمًٔمك إلم مم٣مرؽم٥م وٕمقط َم٣ٌمذةو سمتًٙمح زمقؽم٣مئؾ  نمغم َم٣ٌمذة يمٖمرض أٞم٣ًمقو أدوات همٔمَّ

ة ؽم٣ميمٖم٣مسمقصمٜم٣مت َمٔمو أٞمامطو يٚم٘مٛمٛم٣م زمٔمد ذيمؽ أن ٞمرصد و ٝمٛم٥م يًغم همٝمٜم٣م ايمٛمٗمد وهمؼ زمراَم٨م َُمٔمدَّ

َمـ ومري٤م سمٟمشمغم ايمٔمقظم٥م فمعم ايمٛمٗمد إديب اظمٔم٣مس دم ٞمٗم٣مط  زمٔمض اظمٔم٣ممل ايمتل ىمُمٖم٦م َمـ زمٔمٝمد أو

 :أمهٜم٣م

دو ايمت٘مٛمقيمقصمل،و سم٘مريس َمٌدأ اظمِمْمٙمح ايمٔمٙمٚمل ,أ واظمَُم٣مع ظمقاصمٜم٥م  رزمام ايمٛمٗمدي اظمقضمَّ

 آصمتٜم٣مد دم ايمٛمح٦مو ايمٙمٕمقي٥م دم إجي٣مد زمدائؾ يمٕمقي٥م زم٣مٓفمتامد فمعم آومت٣ٌمس صمٜمقد اظمج٣مَمع

( 16) ايمتٟمطمر فمٛمد زمٔمض اظمٖم٘مريـ، وََم٣م أَم٘مـ ضمتَّك ٓ سُمتٜمؿ ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م زم٣مجلٚمقد آؾمتٗم٣مقو

 اإلزمًتٚمقيمقصمٝم٣م( أو ايمقفمل اظمٚم٘مـ)َمِمْمٙمح  , وَمـ أَمثٙم٥م ذيمؽ فمعم ؽمٌٝمؾ ايمذىمر

(conscience possible) ،( ٞمٚمط َمـ ايمقفمل اخلٝم٣مرم أو ايمتِمقيري يتُم٘مؾ ضم٤ًم رأي وهق(

يمقؽمٝم٣من صمقيمدَم٣من َمـ زمٛمٝم٥م ايمقفمل ايمّمٚمٛمل ايمذي يت٘مقن َمـ جمٚمقفم٥م سمِمقرات سمرسمٌط زمٖم٘مر 
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وومد سمٔم٣مَمؾ ، (17اجلامفمٝم٥م(( )و ايم٘م٣مسم٤م أو هق ٞمُمقء إَم٘م٣مٞمٝم٥م رؤي٥م َمتامؽم٘م٥م سمتٚمٝمز زم٣ميمُمٚمقل

 (----٥م . ايمٛمَّٖمٔمٝم٥ماظمَٔمرهمٝم)ايمٛمٗمد ايمٔمريب َمع هذا اظمِمْمٙمح زمٚمِمْمٙمح٣مت فمديدة 

همتح اظمج٣مل أَم٣مم و، حتديد َمِم٣مدر ايمٔمٙمؿ وايمٌح٧م دم َمقاومع َمٔمٝمٛم٥م َمـ وراء ايمٌح٣مر ,ب

ايمؼموي٨م هل٣م زمتٗمديؿ ايمقؽم٣مئؾ و ايمٕمرزمٝم٥م ايمدارؽمكم ايمٔمرب يمٙمتْمٙمع إلم ايمدراؽم٣مت

ٔمل إلم سمٗمزيؿ اظمِم٣مدر ايمٔمرزمٝم٥م ايمتل سمًٔمك إلم  (--ايم٘مقَمٌٝمقسمر .اظمٝم٘مروهمٝمٙمؿ)اظم٣مدي٥م ًَّ َمع ايم

 سمٛمٓمٝمامو ٌتٜم٣م َم٣مدي٣مَمقاىم

ايمْم٣ٌمفم٥م يمٙمْمروضم٣مت ايمٖم٘مري٥م ايمٛمٗمدي٥م اخل٣مص٥م ايمتل سمًٔمك إلم و سمًخغم وؽم٣مئؾ اإلفمالم ,ج

ايمقصقل هبذه ايمٙمٕم٥م إلم يمٕم٥م و، إدزمٝم٥م اخل٣مص٥مو جتريد ايمٙمٕم٥م ايمٛمٗمدي٥م َمـ اخلٙمٖمٝم٣مت احلّم٣مري٥م

 رَمقزهمتٔمٚمؾ فمعم اطمتِم٣مر ايمتجرزم٥م ايمٛمٗمدي٥م دم ، فمٙمٚمٝم٥م جتريدي٥م سمٛمتٖمل همٝمٜم٣م صٖم٥م اإلزمداع

وطم٣مص٥م دم  (احلس ايمٛمٗمدي )ايمٛمٗمد ىمقينو اصْمالضم٣مت ٞمٗمدي٥م َمُمؼمىم٥م متَّحل همٝمٜم٣م َمٔم٣ممل ايمذوقو

وَمـ أَمثٙم٥م ذيمؽ ايمٛمٗمد ايمٙمٕمقي دم ـمؾ آجت٣مه ايمٛمًٗمل ، ايمٙم٣ًمين( ايمٛمٗمدي)جم٣مل ايمٌح٧م ايمٙمٕمقي 

)ايمٗمٙمقؽمٝمامسمٝمؽ( ايمذي ؽم٣مد دم أوروزم٣م دم ايمٔمٌم احلدي٧م زمٗمٝم٣مدة يمقيس هٙمٚمًاليػ وهق ٞمقٌع 

 (universalايمري٣موٝم٣مت( ذي ؿم٣مزمع َمٛمْمٗمل ىمقم ))وايمري٣ميض ايمٔم٣مظمل اظمقضّمد ٛمٗمد ايمٙمٕمقيَمـ ايم

فمعم هذا ايمٛمٗمد  إْذ ئمّٙمؼ ايمدىمتقر أمحد َم٠مَمـ، ؽمٔمك إلم همٜمؿ مجٝمع ايمٛمِمقص إدزمٝم٥م ايمٔم٣مظمٝم٥م

ويم٘مـ ايمرَمقز اجلػمي٥م وايمٗمقاٞمكم ايمري٣موٝم٥م ايمتل اؽمتٔمٚمٙمتٜم٣م ايمٛمٓمري٥م ايمٕمٙمقؽمٝمامسمٝم٥م نمغم ---- ))

 -(18( )(---دراؽم٥م ايمٙمٕمقي٥م همح٤ًم زمؾ إهن٣م أؽم٣مءت إيمٝمٜم٣م أىمثر مم٣م أهم٣مدهت٣مَمالئٚم٥م يمٙم

سمُمجٝمع اظم٣ٌمدرات اإلزمدافمٝم٥م ايمتل سمًٔمك إلم إجي٣مد ٞمًؼ ٞمٗمدي َمقضمد أو دائؿ َمـ دون  ,د

ايمثٗم٣مهمٝم٥م َم٣م دام ئًمك إلم سم٘مريس سمًقي٥م ايمٗمٝمؿ و اخلقض دم طمٙمٖمٝم٣مت هذا ايمٛمًؼ احلّم٣مري٥م

َمٌدأ ايمٛمُم٣مط ايمٖمردي ايمذي يتحرك زمدون روازمط أو فمٗمؾ إلم حتٗمٝمؼ و زمكم ايمُمٔمقب، احلّم٣مري٥م

مج٣مفمل مم٣م يٖمتح اظمج٣مل أَم٣مم زمٔمض آصمتٜم٣مدات آصْمالضمٝم٥م اخل٣مص٥م ىمتٔمٌغم ايم٣ٌمضم٧م ُيٝمك 

وهق ايمقضمدة اظمٔمجٚمٝم٥م ايمتل يُمٔمر همٝمٜم٣م ، دم ايمدراؽم٥م اظمٔمجٚمٝم٥م ايمرطم٣موي فمـ َمِمْمٙمح )اظُمقيمَّد(

زمٚمِمْمٙمح آطمر وهق )ايمٙمٕم٥م اجلديدة( وفمٛمدَم٣م  َمديمقهل٣مو اظمت٘مٙمؿ وىمٟمهن٣م ضمديث٥م ايمٔمٜمد دم داهل٣م

، أو جلقء (19أي َرؿم٣مٌن َصقيِتٌ زمال دٓيم٥م )(يؼممجف دم ؽمٝم٣مق ضمديثف يًتٔمٚمؾ َمِمْمٙمح )صَمْد يُمَٕم٥م

زمٔمض ايمٛمٗم٣مد إلم سَمرمج٣مت ضمرهمٝم٥م يمٌٔمض اظمِمْمٙمح٣مت ايمٕمرزمٝم٥م َمـ َمثؾ شمٛم٣مئٝم٥م 
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(teneur/vehicule)  زمٚمِمْمٙمح٣مت فمديدة وَمٛمٜم٣م اظمُمٌف واظمُمٌف زمف( اظُمؼممج٣من إلم ايمٔمرزمٝم٥م)أي 

٥ٌَم( فمٛمد ايم٣ٌمضم٧م جمدي وه٥ٌم اظَمْٕمَزى.ايمٛم٣َّمومؾ( فمٛمد ايم٣ٌمضم٧م صٌحل )و، )ايمَٖمْحَقى.اظَمْرىم

همال هيؿ ، (ايمَٖمْحَقى .إداة)وأومرهُب٣م إلم ايمٔمرزمٝم٥م سمرمج٥م ايم٣ٌمضم٧م حمل ايمديـ صٌحل  ضمديدي،

، (22ظمٔمٛمك زمُم٘مؾ واوح )ايمتٗمٝمد زم٣ميمدٓيم٥م اظمٔمجٚمٝم٥م إصمٛمٌٝم٥م زمؾ ايمتٔمٌغم ايمذي ي٠مدي إلم إصمالء ا

َمقت )وَمـ أزمرزه٣م هم٘مرة ، أوَمـ صمٜم٥م أطمرى ايمًٔمل إلم سمرديد زمٔمض اظم٣ٌمدرات ايمٖم٘مري٥م ايمٕمري٥ٌم

أو ايمدفمقة إلم أنَّ  (---روٓن زم٣مرط. صم٣مك دريدا)اظم٠ميمػ( أو ومتٙمف فمٛمد زمٔمض رواد هذه ايمٖم٘مرة

 (-)ايمالَمٛمٜم٨م دم ايمدراؽم٥م ايمٙمٕمق يف احلديث٥م هق زم٣ًٌمؿم٥م اظمٛمٜم٨م

ٔم ,هـ ًَّ سم٘مريس و اجلاميمٝم٥مو الومٝم٥مل إلم إجي٣مد ٞمًؼ يمٕمقي فم٣مم ئمٚمؾ فمعم حتجٝمؿ ايمٗمٝمؿ إطمايم

ايمتًَّٙمٝمع يمتحٗمٝمؼ ومٝمؿ ذاسمٝم٥م َمٔمٝمٛم٥م ىم٣مفمتامد زمٔمض اظمِمْمٙمح٣مت ايمٛمٗمدي٥م )ايمِٔمٙمٚمٝم٥َّم( و زمتداليمٕم٥م آ

وهم٥م زمالنمٝم٣م َمثؾ )اجلٜم٣مز اظَمرصمٔمل . ايمتُم٣مزمؽ اظمٖمُٜمقَمل.  -(21) (---ايمٗمٛمقات اظَمٌْمُ

ايمٌح٧م فمـ و ايمٛمٗمدي٥م زم٣مٕٞم٣ًمق ايمٛمَِّمٝم٥م اظمػمرةو ارسم٣ٌمط إٞم٣ًمق ايمٙمٕمقي٥مايمتٗمٙمٝمؾ َمـ  ,و

َمثٙمام همٔمؾ يمقؽمٝم٣من صمقيمدَم٣من َمع ايمرواي٥م ايمٖمرٞمًٝم٥م احلديث٥م ، زمدائؾ َٞمٓمٚمٝم٥م صمديدة سمتِمػ زم٣ميمٔم٣مظمٝم٥م

ايمتُمٝم٠م( ىمٌديؾ فمـ اطمتٖم٣مء ايمُمخِمٝم٥م دم ايمرواي٥م )( أوreificationفمٛمدَم٣م أؽمس ظمِمْمٙمح )

 -(22ء َم٣مدي٥م وَمًتٗمٙم٥م فمـ ايمٔم٣ممل سمٕمْمل فمـ ىمؾ َم٣ٌمدرة إٞم٣ًمٞمٝم٥م)ايمٖمرٞمًٝم٥م وسمٔمقيّمٜم٣م زمٟمؾمٝم٣م

اجل٣مَمٔم٣مت إلم ايمٖمّم٣مء و ايمٖم٘مري َمـ أرووم٥م اظم٘مت٣ٌمتو ٞمٗمؾ ؽم٣مضم٥م ايمٌماع احلّم٣مري ,ز

أيـ سَمرصَمح ايم٘مٖم٥م إلم ايمْمرف ايمذي يٚمتٙمؽ هذه ايمقؽم٣مئؾ ، ايم٘مقين فمـ ؿمريؼ إومامر ايمِمٛم٣مفمٝم٥م

ؾ واؽمع مم٣م ُيقومع ايمْمرف أطمر دم فمزيم٥م وَمٛمف يٚمتٙمؽ احلؼ دم فمرض ؿمروضم٣مسمف ايمٖم٘مري٥م زمُم٘م

وَم٣م دام ٓ يُم٣مرك دم إٞمج٣مزات احلّم٣مرة إٓ ، وختٙمػ َمٜمام ىم٣مٞم٦م ومٝمٚم٥م ايمْمروضم٣مت ايمتل ُيٚمٙمٜم٣م

سمًتْمٝمع أن سمٗمدم زمقوقح  ٓ ايمٔمقظم٥م دم ـمؾ اظمٔم٣مسةو زمذيمؽ ٞمرى أن ٓ احلداشم٥م، وزم٣ميمٗمٙمٝمؾ

ايمقصقل إيمٝمٜم٣م و ل إلم وؤمٜم٣م،اظمتٙمٗمو اظمٗم٣مصد اظمًتٗمٌٙمٝم٥م ايمتل ئًمك اظمٌدع أو إهداف،

يرؽمخ و يمتحٗمٝمؼ ذيمؽ ايمتٔم٣ميش ايمًٙمٚمل اهل٣مدئ دم ـمؾ َم٣م يًٚمك زمحقار احلّم٣مرات ايمذي يثٚمر

ٓ يٚم٘مـ أيّم٣م أن سمٔمْمٝمٛم٣م سمٖمًغمات --- واإليديقيمقصمٝم٥م ايمُٔمٙمٝم٣مو احلّم٣مري٥م،و، ايمٗمٝمؿ ايمٖم٘مري٥م

( 23ٙمٝم٥م َمقضمدة )َُمٗمٛمٔم٥م طم٣مص٥م زم٣ميمتٕمغمات اجلاميمٝم٥م فمػم ايمٔمِمقر يمٙمقصقل إلم َمٌدأ أو ٞمٓمري٥م ىم

أؽم٣مؽمف ايمرؤي٥م إلم )هم١مذا ؽمٙمٚمٛم٣م َمع ايمدىمتقر حمٚمد زمٛمٝمس دم ٞمٓمرسمف يمٙمُمٔمر اظمٔم٣مس فمٛمدَم٣م يرى أنَّ )
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( (ايمُمٔمر ايمٔمريب زم٣مرسم٣ٌمؿمف َمع اخل٣مرج دم وقء ومٝمؿ وم٣مدَم٥م َمـ ايمٕمرب هل حتديدا َمٔمٝم٣مر اظمُٔم٣مس

أْن و، اظمٔم٣مسة همٜمذا ئمٛمل أنَّ اظمٔم٣مسة هق أن يٙمٗمل ايمُمخص ٞمٖمًف دم سمٝم٣مر ايمٓمقاهر، (24)

هق َم٣م ؽمٝمقومٔمف دم َمزايمؼ ىمثغمة ومد سم٠مدي زمف ، وأو ٞمٗمدي، يًتخدم ضم٣ًمؽمٝمتف َمـ دون ومٝمد هم٘مري

يمذيمؽ ضم٣مول زمٔمض ايمٛمٗم٣مد ووع زمٔمض ، وإلم ايمذوزم٣من دم إضمدى ايمتٝم٣مرات أو ايمٓمقاهر اظمٔم٣مسة

ايمًٙمٝم٥ٌم  ايمّمقازمط ايمٖم٘مري٥م ايمتل جي٤م فمعم ايم٣ٌمضم٧م أْن يتًٙمح هب٣م دم َمقاصمٜم٥م أشم٣مر أو، اظمٔم٣ميغم

 :ظمثؾ هذه ايمٓمقاهر أو إؿمروضم٣مت َمـ أهؿ هذه ايمًٌؾ َم٣م يقم

 وأمهٜم٣م ايمٙمٕم٥م ايمؼمىمٝمز دم فمٚمٙمٝم٥م ايمٌح٧م فمعم فمالوم٥م اظمقوقع زم٣مظمٗمقَم٣مت ايمثٗم٣مهمٝم٥م ايمٔمرزمٝم٥م، ,أ

 -سمدفمؿ هذه اظمٗمقَم٣متو حم٣مويم٥م َم٣ًميرة هذه ايمٙمٕم٥م يمٙمحرىم٥م ايمٛمٗمدي٥م ايمتل ختدمو

حتٙمٝمٙمف دم وقء اظمٔم٣مرف و وايمٙمٕمقي ايمٌِٛمٝمقي،َمٛم٣مه٨م ومراءة اظمقروث و حتديد أؽم٣ميمٝم٤م ,ب

 -همروفمفو وايمٔمٙمقم ايمٙمٕمقي٥م اظمح٣ميدة ىمٔمٙمؿ ايمٙم٣ًمن

ايمتٖم٣مفمؾ ، وهم٘مري٥م َمُم٣مهب٥م يمٙمْمروضم٣مت ايمٛمٗمدي٥م ايمٔمرزمٝم٥مو ايمٌح٧م فمـ ؿمروضم٣مت ٞمٗمدي٥م , ج

وايمثٗم٣مهم٥م ايمٔمرزمٝم٥م دم ايمٗمٝمؿ  َمٔمٜم٣م َمـ طمالل ايمؼمىمٝمز فمعم ايمٗمقاؽمؿ اظمُمؼمىم٥م زمكم ايمثٗم٣مهم٣مت إصمٛمٌٝم٥م،

 -(---ايمٔمدل . إطمالق . احلري٥م)٣ًمٞمٝم٥م اظمُمؼمىم٥م اإلٞم

سمُمجٝمع اظم٣ٌمدرات ايمٖمردي٥م ايمتل سمًٔمك إلم زمٔم٧م اظمقروث ايمٛمٗمدي ايمٗمديؿ دم أؾم٘م٣مل  ,د

ٚم٥م اظمٚمٝمزةو صمديدة يمٙمقصقل إلم سمٟمَمٝمؿ ايمٔمٚمٙمٝم٥م ايمٛمٗمدي٥م ًِّ  -إفمْم٣مءه٣م ايم

، دةوفمدم ايمُمٔمقر زم٣ميمٛمٗمص إزاء ايمْمروضم٣مت اجلدي آفمتداد زم٣مظمقروث ايمثٗم٣مدم، ,هـ

 إَمقي .ايمٔم٣ٌمد()هم٣محلّم٣مرة اإلؽمالَمٝم٥م واصمٜم٦م ٞمٖمس ايمٓمروف دم ايمٔمِمقر ايمٗمديٚم٥م

 -اؽمتْم٣مفم٦م أن سمِمٚمد أو سمٖمرض رؤيتٜم٣م اخل٣مص٥مو

ي٥م ايمتل ختدم ايمقفمل ايمثٗم٣مدم ايمٔمريبو آؿمالع فمعم ايمْمروضم٣مت ايمٛمٗمدي٥م اجلديدة ,و  اجلدِّ

 -٤ماظمٔم٣مسة هل اظمِمو ٓ َمٔم٣مسة زمدون أص٣ميم٥م هم٣مٕص٣ميم٥م هل اظمٛمٌع ,ح

 ؽمٙمقىم٣مو طمٙمٗم٣مو خيدَمف هم٘مراو اظمٔم٣مسة دم إدب أن يرسمٌط هذا إطمغم زمقاومع اظمجتٚمع,ط

 -آَم٣ميمفو ئمػم فمـ ؿمٚمقضم٣مسمفو
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خ0اإلؽبالدًخاذلٌاِش
 21ؽمقري٣م ص ، م 2222دَمُمؼ ، فمٝمًك فمعم ايمٔم٣مىمقب دار ايمٖم٘مر: ايمتٖم٘مغم ايمٛمٗمدي فمٛمد ايمٔمرب ,1

 1ايمٔمرزمٝم٥م ط دار أهم٣مق،  ؽمٔمٝمد ضمج٣مزيؽمٚمغم: وم٣مَمقس َمِمْمٙمح٣مت ايمٛمٗمد إديب اظمٔم٣مس: يٛمٓمر ,2

 119م َمٌم ص  2221ايمٗم٣مهرة 

 22ؽمقري٣م ص  2222ضمٌٝم٤م َمقٞمز َمٛمُمقرات احت٣مد ايم٘مت٣مب ايمٔمرب دَمُمؼ : احلداشم٥مو ايمٗمراءة: يٛمٓمر ,3

 311اجلزائر ص  1999جمد ايمٓم٣مهر ُيٝم٣موي ذىم٥م ايمُمٜم٣مب : ايمٛمٗمدو أضم٣مدي٧م دم إدب: يٛمٓمر ,4

إديب ايمتٗمٙمٝمدي إلم َمرضمٙم٥م و عم آٞمتٗم٣مل َمـ َمرضمٙم٥م ايمٖم٘مر ايمٛمٗمدييمٙمدٓيم٥م فم )*( َمِمْمٙمح ٞمًتخدَمف

وصٖمل َم٣ٌمذ يمٙمقصقل إلم احلٗم٣مئؼ إدزمٝم٥م أو ايمٛمٗمد ايمذي سمٟمؽمس و صمديدة سمٔمتٚمد فمعم أؽم٣مس ٞمٓمري

 93أٞمٓمر وم٣مَمقس َمِمْمٙمح٣مت ايمٛمٗمد إديب اظمٔم٣مس ص ، فمعم حتقٓت دم شمٗم٣مهم٥م اظمجتٚمع

 311ايمْم٣مهر ُيٝم٣موي ص حمٚمد : أضم٣مدي٧م دم إدب ايمٛمٗمد: يٛمٓمر ,5

- ث- ظمجٙمس و 13فمٌد ايمرمح٣من فمٌد ايمًالم حمٚمقد فم٣ممل ايمٖم٘مر ع َم٨م: إؾم٘م٣ميمٝم٥م احلداشم٥م )َمٗم٣مل(: يٛمٓمر ,6

 72م ايم٘مقي٦م ص  2221ف 

ٔمتٚمد فمعم ايمتجرزم٥م ٜمؾ ىمؾ أٞمامط ايمتٖم٘مغم ايمتجريدي وسممتو )**( ٞمٓمري٥م يٗمٝمٛمٝم٥م سمٔمتٚمد فمعم ايمقاومع ايمٝمٗمٝمٛمل

دفمقة و إلم إٞمُم٣مء فمٙمؿ َمًتٗمؾ يمألدب(زم٣مرط) َمـ طمالل دفمقاتسمٓمٜمر دم ايمٛمٗمد اظمٔم٣مسو ايمٔمٙمٚمٝم٥م

)سمقدورف( إلم حتٙمٝمؾ إشم٣مر إدزمٝم٥م حتٙمٝمال ؾم٘مٙمٝم٣م أٞمٓمر وم٣مَمقس َمِمْمٙمح٣مت ايمٛمٗمد إديب اظمٔم٣مس ص 
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دم ايمٛمٗمد ئمد و همرع َمـ همروع ايمٖمٙمًٖم٥م يدرس احلٗم٣مئؼ ايمٛمٜم٣مئٝم٥م metha-physique: )***( اظم٣مورائٝم٥م

 ٖمًغما يقاصمف محالت ؾمديدة َمـ ايمرهمض رنمؿ َم٣م يٗمقم زمف َمـ إشمراء ايمٛمٗمدايمتٖمًغم اظمت٣مهمٝمزيٗمل سم

 85أٞمٓمر وم٣مَمقس َمِمْمٙمح٣مت ايمٛمٗمد َمـ اظمٔم٣مس ص ، َمٖم٣مهٝمٚمفو

 121ضمٌٝم٤م َمقؽمك ص : احلداشم٥مو ايمٗمراءة: يٛمٓمر,7

 71ص : فمٌد ايمرمح٣من فمٌد ايمًالم حمٚمقد: إؾم٘م٣ميمٝم٥م احلداشم٥م )َمٗم٣مل( ,8

 313ص : ايمْم٣مهر ُيٝم٣مويحمٚمد : ايمٛمٗمدو أضم٣مدي٧م دم إدب: يٛمٓمر ,9

 1985زمغموت  , 3ت صمقرج ؿمرازمٙمز ط، رصم٣مء نم٣مرودي: ايمٌٛمٝمقي٥م همٙمًٖم٥م َمقت اإلٞم٣ًمن: يٛمٓمر ,12

 112ص

 12يمٌٛم٣من ص  1987زمغموت  ,يمٌٛم٣من  1دار ايمْمٙمٝمٔم٥م ط: فمٌد اهلل ايمٕمداَمل: سممميح ايمٛمص ,11

 122ايمدار ايمٌٝمّم٣مء ص، زمغموت، اظمرىمز ايمثٗم٣مدم، ؽمٔمد ايم٣ٌمزفمل َمٝمج٣من ايمرويقم،: ديمٝمؾ ايمٛم٣مومد إديب , 12
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اظمرىمز  ,4ايمدراؽم٣مت عو فمٚمر رويٛم٥م جمٙم٥م ايمٌحقث: حتدي٣مت ايمٔمقظم٥م )َمٗم٣مل(و اظمدطمؾ اظمٛمٓمقَمل: يٛمٓمر ,13

 135اجلزائر ص  ,م  2227اجل٣مَمٔمل ايمقادي 

 123ص، اظمرصمع ايم٣ًمزمؼ: يٛمٓمر , 14

 24م اجلزائر ص  ٣1986مب حمٚمد ايمٔمريب اظم٠مؽم٥ًم ايمقؿمٛمٝم٥م يمٙم٘مت ومّم٣مي٣م هم٘مري٥م دم يمٝمٙم٥م فمرزمٝم٥م: يٛمٓمر ,15

 27ص: يٛمٓمر اظمرصمع ٞمٖمًف,16

 29ص ، ؽمٚمغم ؽمٔمٝمد ضمج٣مزي: وم٣مَمقس َمِمْمٙمح٣مت ايمٛمٗمد إديب اظمٔم٣مس , 17

 168م ص 2225اجلزائر  2أمحد َم٠مَمـ ديقان اظمْمٌقفم٣مت ط: ايمٙم٣ًمٞمٝم٣مت ايمٛمُمٟمة وايمتْمقر , 18

م  2221اظمٛمٝم٣م ، دار اهلدى، ٤ًمحمل ايمديـ حم , ت، ؽمتٝمٖمـ أوظم٣من، إؽمٙمقزمٝم٥م وفمٙمؿ ايمدٓيم٥م: يٛمٓمر , 19

 92َمٌم ص 

 123ص، اظمرصمع ٞمٖمًف: يٛمٓمر , 22

َم٠مؽم٥ًم فمٙمقم ايمٗمرآن. ، فمدٞم٣من ضمًكم وم٣مؽمؿ، جت٣مه إؽمٙمقيب ايمٌٛمٝمقي دم ٞمٗمد ايمُمٔمر ايمٔمريبآ: يٛمٓمر , 21

 11اإلَم٣مرات . يمٌٛم٣من ص 1992 )فمجامن. زمغموت(1ط دار ازمـ ىمثغم

 115ص، ؽمٚمغم ضمج٣مزي: ٔم٣مسوم٣مَمقس َمِمْمٙمح٣مت ايمٛمٗمد إديب اظم: يٛمٓمر , 22

م ايم٘مقي٦م  2221ف- ث- اظمجٙمس و 287ؾم٣مىمر فمد اظمجٝمد فم٣ممل اظمقرهم٥م ع : ايمتٖمّمٝمؾ اجلامرم: يٛمٓمر , 23

 337ص 

 79فمٌد ايمرمح٣من فمٌد ايمًالم حمٚمقد ص : إؾم٘م٣ميمٝم٥م احلداشم٥م )َمٗم٣مل( ,24
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خِغبسادخًآفبق0خاٌنمذخاألدثِخاٌؼشثِخ-4
خعؼْذخّمـني.خد

خ0ًثغؾخاٌمؼبّب،خدؿشػخاإلشىبال0خرمذُّ.خ0
يًتدفمل احلدي٧م فمـ ايمٛمٗمد ايمٔمريب احلدي٧م )َمٛمذ سمُم٘مٙمف دم احلٗم٥ٌم اظمتِمٙم٥م زمام ئمرف - 1- 1

زمٔمٌم ايمٛمٜمّم٥م( واظمٔم٣مس اظمٚمتد َمـ أواطمر ايمًٌٔمٝمٛمٝم٣مت إلم أن سمدومٝمؼ زاوي٥م ايمٛمٓمر ايمتل ٞمٛمٓمر 

ٗمدي٥م فمٙمٚمٝم٥م إٞمج٣مز ومراءة ٞم، ىمام يتْمٙم٤م ايمٌح٧م فمـ رؤي٥م ٞمٗمدي٥م صمديدة زمديؾ- َمـ طمالهل٣م إيمٝمف

 وَمٔم٣ميٛم٥م ضمدوده٣م وسمٗمٝمٝمٚمٜم٣م سمٗمٝمٝمام يرافمل طمِمقصٝمتٜم٣م، اظمتحٗمٗم٥م "ايمٗمديٚم٥م"يمٙمرؤي٥م ايمٛمٗمدي٥م 

ىمام يًتدفمك َمـ صمٜم٥م شم٣مٞمٝم٥م سمٔمٝمكم أهم٣مق ايمتل ٞمرَمل ايمقصقل إيمٝمٜم٣م أو ، ؽمٝم٣مومٜم٣م َمـ صمٜم٥مو

 -اؽمتمماهمٜم٣م

او يمٛمٗمؾ ، "َمٔمرهمٝم٥م "إن ايمزاوي٥م ايمتل اطمؼمٞم٣م يمرؤي٥م ايمٛمٗمد إديب ايمٔمريب َمٛمٜمجٝم٥م و- 2- 1

 :إزمًتٝمٚمقيمقصمٝم٥م، سمتٔمٙمؼ أؽم٣مؽم٣م زم٣ميمقوع آفمت٣ٌمري هلذا ايمٛمٗمد َمـ صمٜم٥م

 -فمالومتف زم٣ميمٛمص إديب )اظمقوقع(- 1

 -فمالومتف زم٣مظمرصمٔمٝم٥م ايمٛمٗمدي٥م )اخلٙمٖمٝم٥م اظمٔمرهمٝم٥م(- 2

)هؾ يمٛم٣م أن  "ىمٖم٣ميتف  "ٞمٌٕمل ايمت٣ًمؤل فمـ ، وٞمحـ ٞمٛمٓمر إيمٝمف َمـ هذه ايمزاوي٥م اظمٔمرهمٝم٥م

درسمف ايمذاسمٝم٥م ايمتل مت٘مٛمف َمـ صمٜم٥م َمـ ومراءة ايمٛمص وحتٙمٝمٙمف أو وم، (؟"متٝمزه  "ٞمتحدث فمـ 

وَمـ ومٌقل حتٗمٝمؼ ايمؼماىمؿ وايمتحقل ايمٛمقفمل ايمذي يدهمع دم اجت٣مه سمٌٙمقر آهم٣مومف ، ايمتحٙمٝمؾ اظمالئؿ

 :وذيمؽ َمـ طمالل، وسمْمقره َمـ صمٜم٥م أطمرى

 -إٞمت٣مج َمٔمرهم٥م صمديدة )اإلٞمج٣مز(- 1

 -ايمٖمٔمؾ ايمثٗم٣مدم دم ايمٛمص واظمجتٚمع )ايمٖمٔمؾ(- 2

ومت٘مٛمٛم٣م َمـ سمُمخٝمص ايمِرؤي٥م ايمٛمٗمدي٥م احل٣ميمٝم٥م )ودوره٣م ، ّم٣مهمر هذه ايمٔمٛم٣مس جمتٚمٔم٥مسمت- 3- 1

 "َمقوقع "دم ؿمٌع اظمامرؽم٥م زم٣ميمًامت ايمتل سمتِمؾ هب٣م( زمدءا َمـ ايمٔمالوم٥م ايمتل سمٗمٝمٚمٜم٣م َمع 

، دراؽمتٜم٣م )ايمٛمص( إلم اظمجتٚمع َمرورا زم٣مظمٔمرهم٥م ايمتل سمُمتٕمؾ هب٣م وسمُمٕمٙمٜم٣م دم سمٔم٣مَمٙمٜم٣م َمع ايمٛمص
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وسمٕمدو َمـ شمٚم٥م ، َمٔمرهم٥م صمديدة وم٣مزمٙم٥م يمٙمتٖم٣مفمؾ َمع ضمٗمقل َمٔمرهمٝم٥م أطمرى وَم٣م يٛمت٨م فمـ ذيمؽ َمـ

 -وم٣مزمٙم٥م يمٙمؼماىمؿ وايمتْمقر

وَم٣م يٚم٘مـ أن يتقيمد فمٛمٜم٣م َمـ أؽمئٙم٥م سمتٗم٣مؿم٤م جمتٚمٔم٥م ضمقل ، إن خمتٙمػ إؽمئٙم٥م ايمتل ٞمْمرح

وايمٔمٚمؾ فمؾ اجلقاب فمٛمٜم٣م زم٣ميمِمقرة اظمثعم ٓ يٚم٘مٛمف أن ، ضم٣مرض ايمٛمٗمد إديب ايمٔمريب وآهم٣مومف

تؿ آٞمْمالق َمـ رؤي٥م صمديدة وٞمٗمدي٥م سمتحدد زمٛم٣مء فمعم ذوط طم٣مص٥م وَمٗمتّمٝم٣مت يتحٗمؼ َم٣ممل ي

 :ٞمِمقغ ىمؾ ذيمؽ َمـ طمالل ؿمرح هذه إؽمئٙم٥م- حمددة سمقصمف هذه ايمرؤي٥م وسم٠مؿمره٣م

 ؟َم٣مذا ٞمريد َمـ وراء هذه ايمٗمراءة- 1- 3- 1

ٝمز وهق َمتٚم، يمٗمد َم٣مرؽمٛم٣م ٞمٗمدا: هؾ ٞمٌٕمل سمٗمقيؿ اظم٣ًمر ايمٛمٗمدي ايمٔمريب يمٛمِمؾ إلم ومقل إٞمف صمٝمد

 ؟وَم٣م فمٙمٝمٛم٣م ؽمقى َمقاصٙم٥م اظمًغم، زم٘مؾ اظمٔم٣ميغم

وأن ، وأن ىمؾ اظمِمٛمٖم٣مت ٓ ومٝمٚم٥م هل٣م، أم أٞمٛم٣م ٞمريد آٞمتٜم٣مء إلم أٞمف دون اظمًتقى اظمْمٙمقب

 ؟وىم٣من دون ايمقاومع وَم٣م يزطمر زمف، ايمٛمٗمد ايمٔمريب أطمْمٟم ٞمٗمْم٥م ايمٌدء

 ؟ذاك وَم٣م صمدوى هذا احل٘مؿ أو؟ وإذا اٞمتٌمٞم٣م هلذا ايمتِمقر أو ذاك همٔمعم أي أؽم٣مس

ايمٛمٗمد ايمٔمريب َمـ  "سمٗمٝمٝمؿ  "إذا ىم٣من جمٚمقع إؽمئٙم٥م ايمتل صٕمٛم٣مه٣م أفماله سمِم٤م جمتٚمٔم٥م دم 

واظمٗم٣مصد ايمتل ٞمرَمل آٞمتٜم٣مء إيمٝمٜم٣م ، هم١من حتديد إؽمس ايمتل ٞمٛمْمٙمؼ َمٛمٜم٣م، وصمٜم٥م ٞمٓمر خمِمقص٥م

وفمٙمٝمف همٛمحـ َمْم٣ميمٌقن زم١مزمراز - وزال أي َمػمر هل٣م، وإٓ اٞمتٖم٦م أمهٝمتٜم٣م، رضوري دم أي ومراءة

َم٣م دام سمٗمٝمٝمؿ ايمقفمل واظمامرؽم٥م ايمٛمٗمديكم يرهتـ إلم ، إؽمس وايمقومقف فمعم هذه اظمٗم٣مصد هذه

وسمٌٔم٣م يم٘مؾ ذيمؽ همٛمحـ َمّمْمرون - حتٙمٝمؾ َم٣ًمراهتام وأؾم٘م٣مل جتٙمٝمٜمام دم ايمزَم٣من وايمِمغمورة

 :يمِمٝم٣منم٥م إؽمئٙم٥م ايمت٣ميمٝم٥م ٕهن٣م ؽمتقصمٜمٛم٣م إلم حتديد إؽمس وايمٕم٣مي٣مت اظمٛمُمقدة فمعم ايمٛمحق ايمت٣مرم

 ؟َم٣مهل إؽمس واظمٗم٣مصد ايمتل سمتح٘مؿ دم ومراءة ايمٛمٗمد ايمٔمريب- 2- 3- 1

؟ وإؽمس ايمتل سمٛمْمٙمؼ َمٛمٜم٣م دم ايمقصػ وايمتٖمًغم؟ ايمذي ُيدد َمٛمْمٙمؼ ايمٗمراءة ونم٣مي٣مهت٣م َم٣م

أم سمرَمل ؟ هؾ سمٛمُمد ايمٗمراءة اإلصم٣مزم٥م فمـ ؽم٠مال يتِمؾ زمقؤمٝم٥م ايمٛمٗمد ايمٔمريب دم ايمقاومع ايم٘م٣مئـ

وأٞمك يمٛم٣م آوْمالع زمتحديد هذا ؟ فمٙمٝمف اظمٚم٘مـَمـ طمالل ومراءة ايم٘م٣مئـ رؽمؿ َمالَمح َم٣م ؽمٝم٘مقن 

 ؟اظمٚم٘مـ يمٛمتخذه أؽم٣مؽم٣م يمالٞمْمالق وايمتٟمَمؾ
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ايمتل ٞمٛمجز  "ايمٗمراءة  "ىمؾ هذه إؽمئٙم٥م ايمتل ٞمْمرح وٚمٛم٣م أو َم٣ٌمذة رضوري إلفمْم٣مء 

، وايمٔمٚمٙمٝم٥م )ايمذرائٔمٝم٥م(، )اظمٔمرهمٝم٥م( "ايمٛمٓمري٥م  "ضمقل واومع ايمٛمٗمد ايمٔمريب وآهم٣مومف ىم٣مَمؾ أزمٔم٣مده٣م 

وأن سمتٔمداه٣م إلم ووع َمالَمح ، ذه ايمٗمراءة أٓ سمٗمػ فمٛمد ضمدود سمُمخٝمص ايمٓمقاهرٕٞمٛم٣م ٞمريد هل

 -يمٙمقفمل وايمٔمٚمؾ ايمٛمٗمديكم اظمٚم٘مٛمكم

شمؿ ٞمٛمتٗمؾ زمٔمد ذيمؽ إلم ووع ، (1- 3- 1ٞمٌدأ أوٓ زمتٌٝمكم َمقومٖمٛم٣م َمـ إؽمئٙم٥م إولم )- 4- 1

إؽمئٙم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م  ىمام ضم٣مويمٛم٣م صٝم٣منمتف َمـ طمالل "اظمٚم٘مـ  "اظمالَمح ايمتل حتدد َمقومٖمٛم٣م َمـ ايمتِمقر 

(1 -3 -2)- 

- َمـ ايمًٜمقيم٥م زمٚم٘م٣من اجلقاب فمـ إؽمئٙم٥م إولم زمٛم٣مء فمعم آراء صم٣مهزة وَمًٌٗم٥م- 1- 4- 1

ىمام أٞمف َمـ إؽمٜمؾ اخت٣مذ َمقومػ اظمٔم٣مرض أو اظم٠ميد )َمع . ود( َمـ ايمتجرزم٥م ايمٛمٗمدي٥م ايمٔمرزمٝم٥م 

يّم٣م اخت٣مذ وَمـ ايمتح٣ميؾ أ، "سمٗمٙمٝمدي "أو  "ضمداشمل  "طمالل ومرن َمـ ايمزَم٣من َمـ َمٛمٓمقر 

همٜمذا - واإليامء إلم ٞمٗمٝمّمٜم٣م، َمّمٝمئ٥م "فمالَم٣مت "اظمقومػ ايمقؽمط ايمذي يًٚمح زم٣ميمقومقف فمعم 

وٓ ، زم٣مهت٥م "َمراي٣م  "وهق دم رأيل يمٝمس ؽمقى ، ىمثغم، أي٣م ىم٣من ايمُم٘مؾ، ايمٛمقع َمـ ايمتٗمٝمٝمامت

 -فمػمة زم٣مظمٗمٔمر َمٛمٜم٣م أو اظمحدب

د ايم٘م٣مئـ واضمتامٓت إٞمف زمدون آٞمْمالق َمـ طمٙمٖمٝم٥م َمٔمرهمٝم٥م حمددة ورؤي٥م َمتٌٌمة زمحدو

هلذه - ضمٌم هل٣م وؽمٛمٗمقل ايمًمء ٞمٖمًف زمٔم٣ٌمرات ٓ، يٚم٘مٛمٛم٣م ؽمقى َمراوضم٥م اظم٘م٣من ٓ، اظمٚم٘مـ

إذ يمٝمس ايمٕمرض فمٛمدٞم٣م دراؽم٥م أفمامل ٞمٗمدي٥م َمٔمٝمٛم٥م يمٛمتخذ هذا ، آفمت٣ٌمرات ٞمتخذ َمقومٖم٣م خم٣ميمٖم٣م

ٌٝمٗمٝم٥م همٛمحـ ٞمرصد جت٣مرب وسمِمقرات وأٞمامؿم٣م َمـ ايمقفمل ايمٛمٗمدي ومم٣مرؽم٣مت سمْم: اظمقومػ أو ذاك

 فمعم ايمٛمص إديب متتد

وأي جتًٝمد ٕي - وطمالل ضمقارم ومرن َمـ ايمزَم٣من، فمعم رومٔم٥م همّم٣مئٝم٥م ؾم٣مؽمٔم٥م )ايمٔم٣ممل ايمٔمريب(

واإلضم٣مؿم٥م دم هذا اظمّمامر زمٚمختٙمػ ايمٗمّم٣مي٣م واإلؾم٘م٣مٓت ، فمٛمٌم ٓ يٚم٘مٛمف إٓ أن يٕمٝم٤م ؽمقاه

 -ؾمٌف َمًتحٝمٙم٥م

ايمذي ضمدد  "اجلقهري "هق اإلَم٣ًمك زم٣مظمٗمقم ، وٞمحـ ٞمٔمل هذه ايممموط، إن َم٣م هيٚمٛم٣م

 "أصٝمٙم٥م"اظمامرؽم٥م زم٘م٣مَمٙمٜم٣م )وهل سمًٔمك ضمٝمٛم٣م إلم أن سم٘مقن 
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ىمام يتؿ  "سمْمٌٗمٜم٣م"أو وهل سمًتٖمٝمد َمـ ايمٛمٓمري٣مت ايمٕمرزمٝم٥م أو ، ىمام يٗم٣مل "فمرزمٝم٥م أفمرازمٝم٥م  "أو 

همٗمٝمده٣م زمٔمقائؼ ضم٣ميم٦م دون جت٣موز ، ("ايمدطمٝمؾ  "و "إصٝمؾ  "أو وهل سمزاوج زمكم ، آدفم٣مء

َمٛمذ زمداي٥م حتقهل٣م )دم ايمٔمٌم احلدي٧م( إلم أن ضمتك وإن اختذ َمٓم٣مهر  ايمقوع ايمذي وصمدت فمٙمٝمف

 -وسمٛمقئم٣مت فمديدة

زم٣ميمٛم٥ًٌم يمألؽمئٙم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م ٞمٛمْمٙمؼ َمـ ايمٛمص اإلزمدافمل ايمٔمريب ايمذي حتٗمؼ َمٛمذ زمداي٥م - 2- 4- 1

إذ ٓ يٚم٘مـ دم سمٗمديري احلدي٧م فمـ ايمٛمٗمد ايمٔمريب زمدون وؤمف دم ، حتقيمف دم ايمٔمٌم احلدي٧م

ويمٗمد اٞمتٜمك - يمٗمد سمْمقرت أؾم٘م٣مل هذا اإلزمداع وأصمٛم٣مؽمف وأٞمقافمف- يمذي يقاىمٌفوقء اإلزمداع ا

ايمذي ؿم٣مل خمتٙمػ  "ايمتجري٤م  "َمٛمذ أواؽمط ايمثامٞمٝمٛمٝم٣مت إلم َمرضمٙم٥م صمديدة فمٛمقاهن٣م ايم٘مٌغم هق 

وَم٣م سمزال آهم٣مق هذا ايمتجري٤م َمٖمتقضم٥م فمعم مم٘مٛم٣مت فمديدة ظم٣م يتؿ اؽمتثامره٣م ، َمًتقي٣مسمف وأؾم٘م٣ميمف

هم٘مٝمػ يٚم٘مٛمٛم٣م دم وقء هذه ايمتحقٓت ايمٛمٓمر دم واومع ايمٛمٗمد - ؾ واظمٌدعزمٔمد فمعم ايمٛمحق إَمث

 ؟وىمٝمػ يٚم٘مـ يمٙمٛمٗمد أن ُيدد َم٣م ؽمٝم٘مقن فمٙمٝمف هذا اإلزمداع؟ ايمٔمريب دم فمالومتف زم٣مإلزمداع

وأىمتٖمل ، ٕهن٣م ؽمتجرٞم٣م إلم َمقاؿمـ ومد سمٌٔمدٞم٣م فمـ َمقوقفمٛم٣م، ٓ أؿمٝمؾ دم هذه ايمٛمٗمْم٥م

ضم٥م فمعم َم٣م سمٗمدَمف اإلَم٘م٣مٞم٣مت ايمتٝم٘مٛمقيمقصمٝم٥م احل٣ميمٝم٥م َمـ زم٣مإلؾم٣مرة إلم أن آهم٣مق اإلزمداع ايمٔمريب َمٖمتق

هق ره٣من إدب ايمٔمريب دم  "ايمتٖم٣مفمقم "أومِمد أن اإلزمداع - أدوات ووؽم٣مئؾ يمإلٞمت٣مج وايمتٙمٗمل

وأن دم ايمتجٙمٝم٣مت ايمٔمديدة ايمتل فمرهمٜم٣م طمالل َمرضمٙم٥م ايمتجري٤م َم٣م ، ايمٗمرن احل٣مدي وايمٔممميـ

 "سمقصمٝمف آهتامم يمديف إلم َم٣م سمزطمر زمف  ي٘مُمػ زم٣مظمٙمٚمقس فمـ إَم٘م٣مٞم٣مت اظمٌدع ايمٔمريب يمق سمؿ

وَم٣م يٚم٘مـ أن سمٗمدم يمف َمـ وؽم٣مئؾ يمق سمٔم٣مؿمك َمٔمٜم٣م إؽمقة زم٣مظمٌدفمكم ، "ايمقؽم٣مئط اظمتٖم٣مفمٙم٥م 

 -ايمٕمرزمٝمكم

يمإلزمداع ويمإلٞمت٣مج وايمتٙمٗمل هق ايمذي ُيدد َمٗم٣مصدٞم٣م دم هذه  "ايمتٖم٣مفمقم  "هذا ايمره٣من 

ايمقفمل  "ايمٔمٌم اإلزمدافمل اجلديد هم١من  وإذا ىم٣مٞم٦م يمإلزمداع إَم٘م٣مٞم٣مت ه٣مَم٥م يمالٞمتٗم٣مل إلم- ايمٗمراءة

وإٓ سمٟمطمر سمٔم٣مَمٙمٛم٣م ، واظمامرؽم٥م ايمٛمٗمديكم يٓمالن زمح٣مصم٥م أىمثر إلم آرسمٗم٣مء إيمٝمف ٞمٓمري٣م وفمٚمٙمٝم٣م "

وو٣مفمػ َمـ ، وسمٟمطمر زمذيمؽ هم٘مرٞم٣م ايمٛمٗمدي أىمثر، واؽمتثامرٞم٣م يمٙمقؽم٣مئط اجلديدة دم ايمتقاصؾ

 -ينختٙمٖمف فمـ َمقاىم٥ٌم اظمًتجدات ايمتل سمتحٗمؼ فمعم اظمًتقى اإلٞم٣ًم
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هذه هل اظمٛمْمٙمٗم٣مت وإؽمس ايمتل سمتح٘مؿ دم ومراءسمٛم٣م وهل ايمتل ٞمٔمتػمه٣م ايم٘مٖمٝمٙم٥م - 5- 1

وىمُمػ خمتٙمػ أزمٔم٣مده٣م وآيمٝم٣مهت٣م وحتديد أهم٣مق ايمتل فمٙمٝمٛم٣م أن ، زمتجٙمٝم٥م خمتٙمػ ايمتِمقرات

فمٌم ايمتقاصؾ : ٞمرسم٣مده٣م يمتْمقير وفمٝمٛم٣م ايمٛمٗمدي وآرسمٗم٣مء زمف إلم َمٔم٣مٞمٗم٥م ومّم٣مي٣م ايمٗمرن اجلديد

ٞمتٌع ، وهبدف جتًٝمد خمتٙمػ هذه إؽمئٙم٥م وايمٗمّم٣مي٣م- اظمٔمٙمقَم٣مت واإلزمداع اخلالق اجلديد وشمقرة

 :اظمح٣مور ايمت٣ميمٝم٥م

 -ايمٛمٗمد ايمٔمريب واخلٙمٖمٝم٥م اظمٔمرهمٝم٥م ايمٕمرزمٝم٥م- 1

 -ايمٛمص ايمٔمريب دم َمرآة ايمٛمٗمد ايمٔمريب اجلديد- 2

 -َمـ أصمؾ رؤي٥م ٞمٗمدي٥م سمٖم٣مفمٙمٝم٥م: ايمٔمقائؼ وأهم٣مق- 3

وٞمح٣مول ، ٞمٓمر طم٣ميمِم٥م سمٗمقم فمعم همٜمؿ خمتٙمػ يمٙمتٖم٣مفمؾ َمـ وصمٜم٥م، ٞمٔم٣ميم٨م خمتٙمػ هذه اظمح٣مور

َمٛم٣مومُمتٜم٣م َمـ طمالل إزمراز خمتٙمػ أوصمف ايمتٖم٣مفمؾ اظمٛمجزة زمٕمٝم٥م اؽمتجالء ايمُم٘مؾ ايمتٖم٣مفمقم اظمٛم٣مؽم٤م 

ويدهمع دم اجت٣مه ، ومم٣مرؽمتٛم٣م اإلزمدافمٝم٥م، ايمذي يٚم٘مٛمٛم٣م َمـ جتديد رؤي٣مسمٛم٣م ايمٛمٗمدي٥م ووفمٝمٛم٣م ايمٖم٘مري

 -امفمٝم٥مزمٙمقرة ٞمقع َمـ اظمالءَم٥م ايمٔمٙمٚمٝم٥م وآصمت
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خػٓخأصِخخاٌنمذخاألدثِخاحلذّشخثبدلغشة-5
 ػجذخاٌنيبخراوش.خد

 أَمٝمٛم٥م ىمقد: إفمداد

 فمٌد ايمٛمٌل ذاىمر- د: َمراصمٔم٥م

َم٣ٌمرك - صدر ىمت٣مُب )رواهمد ايمتحٙمٝمؾ دم ايمٛمٗمد إديب احلدي٧م زم٣مظمٕمرب( يمٙمٛم٣مومد اظمٕمريب د

، 2214ؽمٛم٥م ، ٣مديرأىم، صم٣مَمٔم٥م ازمـ زهر، أزارا فمـ َمٛمُمقراِت ىمٙمٝم٥م أداب وايمٔمٙمقم اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

وهق دم إصؾ أؿمروضم٥م صم٣مَمٔمٝم٥م ٞم٣مومُمٜم٣م ص٣مضمٌٜم٣م ؽمٛم٥م - ويٗمع دم ؽم٦م ومخًكَم وَم٣مئتْل صٖمح٥مً 

- ؽمٔمٝمد زمٛم٘مراد ود- وسم٘مقٞم٦م جلـ اظمٛم٣مومُم٥م يقَمٜم٣م َمـ د، ضمًـ اظمٛمٝمٔمل- حت٦م إذاف د 1992

 :يتٟميمػ ايم٘مت٣مب َمـ أرزمٔم٥م همِمقل هل- حمٚمد طمرَم٣مش- حمٚمد ايمقرم ود

 -ٗمد ايمٕمريب احلدي٧مَمٛم٣مه٨م ايمٛم: إول يمٖمِمؾا* 

 -أزَم٥م ايمٛمٗمد اظمٕمريب احلدي٧م: ايمٖمِمؾ ايمث٣مين* 

 -ٞمقع اظمٛم٣مه٨م ايمٕمرزمٝم٥م احل٣مرضة دم ايمٛمٗمد اظمٕمريب: ايمٖمِمؾ ايمث٣ميم٧م* 

 -ىمٝمٖمٝم٥م ضمّمقر اظمٛم٣مه٨م ايمٕمرزمٝم٥م دم ايمٛمٗمد اظمٕمريب احلدي٧م: ايمٖمِمؾ ايمرازمع* 

َر ايم٘مت٣مب َمدطمؾ ووح همٝمف ايمٛم٣مومد اظمقوقَع وإؾم٘م  ذيمؽ أن هذه ايمدراؽم٥مَ ٣ميمَف ايمٔم٣مم: وومد سمَِمدَّ

أيـ سم٘مٚمـ أزَم٥ُم ايمٛمٗمِد اظمٕمريب احلدي٧م دم سمٔم٣مَمٙمف َمع ايمرواهمِد : ٞمٌٛم٦م فمعم ؽم٠مال ٞمٗمدي هقا

هم٣ميم٣ٌمضم٧م هٛم٣م يًتٗمرئ ايمدراؽم٣مِت ايمٛمٗمدي٥َم اظمٕمرزمٝم٥َم احلديث٥َم اظمقـمٖم٥َم يمٙمٚمٗم٣مرزم٣مِت واظمٛم٣مه٨َم ؟ ايمٕمرزمٝم٥م

 -زمٛمٗمد ايمٛمٗمديٚم٘مـ ايمٗمقل إن ايمدراؽم٥م سمٛمدرج وٚمـ َم٣م ئمرف ، وهبذا- ايمٕمرزمٝم٥مِ 

 -وصمدير زم٣ميمذىمر أن ايم٣ٌمضم٧م َم٣ٌمرك أزارا يٗمؼمح إفم٣مدة ايمتٖم٘مغم دم إزَم٥م

َمٛم٣مه٨ُم ايمٛمٗمد ": فمٛمقاٞمف، يٛمتٗمؾ زمٛم٣م ايمدارس إلم أول همِمؾ َمـ هذا ايم٘مت٣مب، زمٔمد اظمدطمؾِ 

، وايمٛمص، اظمرصمع: وهمٝمف اٞمْمٙمؼ َمـ همروٝم٥م ايمٔمٛم٣مس إرزمٔم٥م اظمتٚمثٙم٥م دم، "ايمٕمريب احلدي٧م

 -ىمُؾ ٞمٍص أديب ٓزمد يمف َمـ هذه ايمٔمٛم٣مس، هم٣ميمٛمُص إديبُ - واظمتٙمٗمل، واظم٠ميمػ
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: إن هذه ايمٖمروٝم٥م أؽمٔمٖم٦م ايم٘م٣مسم٤م دم سمٗمًٝمؿ ىمؾ اظمٛم٣مه٨م ايمٛمٗمدي٥م ايمٕمرزمٝم٥م إلم أرزمٔم٥م أٞمقاع

ايمٛمٗمد ايمٛميص ايمذي يٛمْمٙمؼ َمـ ، وشم٣مٞمٝمٜم٣م- ايمٛمٗمد اظمرصمٔمل ايمذي يًتحي ايمًٝم٣مق اخل٣مرصمل، أوهل٣م

- وَمـ ٞمامذصمف ايمتحٙمٝمُؾ ايمٛمٖمز يمألدب، ٞمٗمد اظم٠ميمػ، ٜم٣موشم٣ميمث- ايمٛمص زم٣مفمت٣ٌمره َمرسم٘مزًا يمتحٙمٝمالسمف

وسمٔمتػم َمدرؽم٥م ، ٞمٗمد اظمتٙمٗمل، ورازمٔمٜم٣م- هم٣مٕدب ئمتػم َمـ هذا اظمٛمٓمقر اَمتدادًا يمالؾمٔمقر ايم٘م٣مسم٤م

 -هل اظمٛمْمٙمُؼ احلٗمٝمٗمُل هلذا ايمتقصمف "ي٣موس"و "آيزر"ىمقٞمًت٣مٞمس إظم٣مٞمٝم٥م زمٚمٛمٓمرهي٣م 

هم١مَم٣م ، هل رزم٣مفمٝم٥م ايمتٚمٓمٜمر، واطمتالهمٜم٣م، فمعم سمٔمدده٣م ٞمًتٖمٝمد ه٣مهٛم٣م أن اظمٛم٣مه٨َم ايمٛمٗمدي٥َم ايمٕمرزمٝم٥مَ 

إَمر ايمذي ضمذا - أو ٞمٗمدا يمٙمٚمتٙمٗمل، أو ٞمٗمدا يمٙمٚم٠ميمػ، أو ٞمِمٝم٣م، أن ي٘مقن ايمٛمٗمد َمرصمٔمٝم٣م

هؾ إَمر يتٔمٙمؼ زمرىم٣مم َمـ : زم٣ميم٣ٌمضم٧م إلم ايمت٣ًمؤل فمـ وـمٝمٖم٥م اظمٛمٜم٨م ايمٛمٗمدي واظمٗمِمقد َمٛمف

 -(67: )ص؟ اظمٛم٣مه٨م أم أٞمف يتٔمٙمؼ زمتٖمٛمـ دم سمقيمٝمد اظمِمْمٙمح٣مت

سمْمرق ايم٘م٣مسم٤م إلم إؾم٘م٣مل أزَم٥م  "أزَم٥م ايمٛمٗمِد اظمٕمريِب احلدي٧م": اظمقؽمقم زمِـ، دم ايمٖمِمؾ ايمث٣مين

َمٛمْمٙمٗم٣م َمـ اخلْم٣مب ايمٛمٗمدي ايمذي اختذ َمـ أزَم٥م ايمٛمٗمد اظمٕمريب احلدي٧م ، ايمٛمٗمد اظمٕمريب احلدي٧م

ِمقر َم٣ٌمرك أزارا َمـ هذا ايمٖمِمؾ َمٛم٣مومُم٥م َمٔمّمٙم٥م إزَم٥م يمٙمخروج زمت- ويتقطمك د- َمقوقفم٣م يمف

 -واوح ضمقل ؿمٌٝمٔم٥م إزَم٥م ايمٛمٗمدي٥م دم اظمٕمرب

فمعم ، يٗمؼمن ايمٗمًؿ إول زمٟمزَم٥م ايمثٗم٣مهم٥م ايمٔمرزمٝم٥م فم٣مَم٥م- وُمًؿ ايمٖمِمؾ ايمث٣مين إلم شمالشم٥م أوم٣ًمم

وسمتجعم - افمت٣ٌمِر أن أزَم٥م ايمٛمٗمد اظمٕمريب سمٔمد صمزءًا َمـ أزَم٥م شمٗم٣مهمٝم٥م فم٣مَم٥م ىمام ووح زمٔمض ايمٛمٗم٣مد

وايمثٗم٣مهم٥م ايمٕمرزمٝم٥م ، ٗم٣مهم٥م ايمٔمرزمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م اظمزدهرةأزَم٥م ايمثٗم٣مهم٥م ايمٔمرزمٝم٥م دم سمٟمرصمحٜم٣م زمكم ايمث

سمٝم٣مر حم٣مهمظ يدفمق إلم ايمتُم٧ٌم زم٣ميمؼماث يمٙمخروج َمـ إزَم٥م : ـمٜمر سمٝم٣مران، وسمٌٔم٣م هلذا- اظمتٗمدَم٥م

 -وسمٝم٣مر يٛمُمد آؽمتٙمٜم٣مم َمـ ايمثٗم٣مهم٥م ايمٕمرزمٝم٥م، ايمثٗم٣مهمٝم٥م

َمُم٣منمٙمٛم٣م هؾ ايمؼماث ص٣ميمح همٔمال ٕن ئمٝمش َمٔمٛم٣م زمٔمض ": ويْمرح اظم٠ميمػ آؽمتٖمٜم٣مم أيت

ىمام ئمؼمض فمعم ايمٖم٘مرة ايمٗم٣مئٙم٥م - (76- )ص؟ "ايمراهٛم٥م ووم٣مزمال ٓن ئمٝمش َمٔمٛم٣م َمًتٗمٌٙمٛم٣م

يمٝمس َمـ ايميورة أن ي٘مقن سمراصمُع ايمٛمٗمد ، همٖمل ٞمٓمره- زم٣مرسم٣ٌمط أزَم٥م ايمٛمٗمد زمٟمزَم٥م ايمثٗم٣مهم٥م فمٚمقَم٣م

دم وإٓ يٛمٌٕمل أن ٞمٛمتٓمر آٞمٖمراج ، ورىمقُدُه رهٝمٛم٣ًم زمتخٙمػ اظمج٣مٓت آومتِم٣مدي٥م وآصمتامفمٝم٥م

- )ص- هذه ايمٗمْم٣مفم٣مت يمٝمتًٛمك يمٙمٛمٗمد ايمٔمريب فمٚمقَم٣م واظمٕمريب طمِمقص٣م أن جيد ضمٙمقٓ ٕزَمتف

82)- 
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ويرُصُد ايمدارس دم ايمٗمًؿ ايمث٣مين َمـ ايمٖمِمؾ ايمث٣مين آراء سمتٟمرصمح زمكم ايمٗمقل زمٕمٝم٣مب ايمٛمٗمد 

إن ايمٛمٗمَد ": حمٚمد زمٛمٝمس- خمتتام آراء ه٠مٓء ايمٛمٗم٣مد زم٣ميمٗمقل َمع د، وايمٗمقل زمحّمقره، اظمٕمريب

وايمقؤمٝم٥م ايمتل هق َمقصمقد فمٙمٝمٜم٣م هل - هذا َم٣م ٞم٠مَمـ زمف- ٌد دم ايم٣ًمضم٥م ايمثٗم٣مهمٝم٥م زم٣مظمٕمربَمقصمق

( إَمر ايمذي ي٠مىمد أن ايمٛم٣مومد َم٣ٌمرك ازارا يًٙمؿ زمقصمقد ايمٛمٗمد 89- )ص"ايمتل حتت٣مج إلم اظمٛم٣مومُم٥م

 -إٓ أن َم٣م يًؼمفمل آٞمت٣ٌمه هق ؿمٌٝمٔم٥م هذا ايمٛمٗمد، إديب اظمٕمريب

همحدد همٝمف اظم٠ميمػ ، ٧م اظمتٚمحقر ضمقل طمْم٣مب إزَم٥م ايمٛمٗمدي٥مأَم٣م دم َم٣م يتٔمٙمؼ زم٣ميمٗمًؿ ايمث٣ميم

سمتٚمثؾ أزَم٥م اظمِمْمٙمح دم - أزَم٥م ايمٛمٗمد اظمٕمريب احلدي٧م ايمتل هل زم٣مٕؽم٣مس أزَم٥م َمٛمٜم٨م وَمِمْمٙمح

يمذيمؽ اومؼمح ايم٣ٌمضم٧م أن سُمٖمرد زمحقث ضمقل ايمؼممج٥م ، سمّم٣مرب ايمؼممج٣مت يمٙمٚمِمْمٙمح ايمقاضمد

 -(93- )ص- َوصَم٥ُم ىم٣ميمًٌٝمؾ واظَمٛمَْٜمؾوأن سمراصمع اظمٔم٣مصمُؿ اظمزد- ايمٛمٗمدي٥م وإدزمٝم٥م فم٣مَم٥م

اٞمتٗمؾ زمٛم٣م ايمدارس إلم جم٣مل آطمَر هق ايمٌماُع ايمٛمٗمدي ايمذي فمرهمتف ، ودم هن٣مي٥م ايمٗمًؿ ايمث٣ميم٧م

هم٣مفمتػمه سافم٣ًم إيديقيمقصمٝم٣م وؽمٝم٣مؽمٝم٣ًم زم٣ميمدرصم٥م إولم ٓ يٚم٦م يمٙمٛمٗمد ، ايم٣ًمضم٥م ايمثٗم٣مهمٝم٥م اظمٕمرزمٝم٥م

إهن٣م أزَم٥ٌم ، ٛمٗمد اظمٕمريب احلدي٧م َمتٟمزٌم زمدورههمخُٙمَص إلم أن اخلْم٣مب ايمذي يتٛم٣مول أزَم٥م ايم- زمِمٙم٥مٍ 

 -(113- )ص- َمّم٣مفمٖم٥م

ٞمقُع اظمٛم٣مه٨ِم ": يْم٣ميمٔمٛم٣م ايم٣ٌمضم٧ُم زمٔمٛمقان ئمتػم صٙم٤م إؿمروضم٥م هق، ودم ايمٖمِمؾ ايمث٣ميم٧ِم 

رىمز ايمدىمتقر َم٣ٌمرك ، ويمإلصم٣مزم٥م فمـ ؽم٠مال ايمٛمقع- "ايمٕمرزمٝم٥ِم احل٣مرضةِ دم ايمٛمٗمد اظمٕمريب احلدي٧م

وايمٖمٗمراِت ايمتل خيِمِمٜم٣م ايمٛمٗم٣مد يمتقوٝمح طمٙمِٖمٝم٣مهِتؿ وَمٛمْمٙمٗم٣مهِتِؿ أزارا اهتامَمف فمعم اظمٗمدَم٣مِت 

 -اظمٛمٜمجٝم٥م

وُئمزى هذا ، إن اظمٛم٣مه٨َم اظمرصمٔمٝم٥َم وايمٛمِمٝم٥َم هل ايمتل هٝمٚمٛم٦م فمعم ايمٛمٗمِد اظمٕمريب احلدي٧م

َمٖم٣مد هذا ايم٘مالم - ايمٛمٗمَد اظمٕمريَب احلدي٧َم ذا ؿم٣مزمع ؽمٝم٣مد وايديقيمقصمل أن إلم ‐ضم٤ًم اظم٠ميمػ‐

 -مل يتٚمثؾ ايمٛمٗمد ايمٕمريب دم ازده٣مره وسمراىمٚمف اهل٣مئؾ يمٙمٚمٛم٣مه٨م واظمِمْمٙمح٣مت ايمٛمٗمدي٥مأن ايمٛمٗمد اظمٕمريب 

 ىمام هق ايمُمٟمن، همٗمد اٞمْمٙمؼ ايم٣ٌمضم٧م َمـ ٞمامذَج دم ٞمٗمِد ايمُمٔمرِ ، أَم٣م دم َم٣م خيص ايمٛمٗمَد اظمرصمٔمل

 :َمع

 -زم٥م زمٛمٝمقي٥م سم٘مقيٛمٝم٥مـم٣مهرة ايمُمٔمر اظمٔم٣مس دم اظمٕمرب ظمحٚمد زمٛمٝمس ايمذي افمتٚمد َمٗم٣مر * 

 -ظمٕمرزمٝم٥م اظمٔم٣مسة يمٔمٌد اهلل راصمع ايمذي افمتٚمد هق أطمر ايمٌٛمٝمقي٥م ايمت٘مقيٛمٝم٥مايمٗمِمٝمدة ا * 
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 :وسمتجعم هذه ايمٛمامذج دم، اؽمتٔم٣من زمٛمامذَج َمـ ايمٛمٗمِد اظمرصمٔمل دم ايمٛمٗمد ايمندي، وزمٔمدهُ 

ـُ ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة زم٣مظمٕمرب ٕمحد اظمديٛمل *   -هم

 -يدويمقصمٝم٣م دم اظمٕمرب ايمٔمريب يمًٔمٝمد فمٙمقشإلايمرواي٥م وا * 

 -زمٛم٣مئل يمٙمرواي٥م حلٚمٝمد حلٚمداين , أصمؾ حتٙمٝمؾ ؽمقؽمٝمقَمـ  * 

 -ايمرواي٥م اظمٕمرزمٝم٥م ورؤي٥م ايمقاومع آصمتامفمل حلٚمٝمد حلٚمداين * 

 -َمٗم٣مرزم٥م ايمقاومع دم ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة يمٛمجٝم٤م ايمٔمقدم* 

ور وسمٛمٓمغم ايمٛمٗمد ايمٔمريب( ظمحٚمد د)حمٚمد َمٛم: وَمثؾ هلذا زم٘مت٣مب، همّمال فمـ ٞمامذج دم ٞمٗمد ايمٛمٗمد

إلم صم٣مٞم٤م ىمت٣مب أمحد ، يمرؤي٥م ايمٌٝم٣مٞمٝم٥م فمٛمد اجل٣مضمظ( إلدريس زمٙمٚمٙمٝمح)ا: وىمذا ىمت٣مب، زمرادة

 -)اخلْم٣مب ايمٛمٗمدي فمٛمد ؿمف ضمًكم(ـزمقضمًـ اظمقؽمقم زمِ 

َمـ طمالل هذه ايم٘مت٤م ايمتل اختذه٣م ايم٣ٌمضم٧م ٞمامذَج حلّمقِر اظمٛم٣مه٨ِم اظمرصمٔمٝم٥ِم دم ايمٛمٗمِد اظمٕمريب 

ايمُم٘مؾ "إؾم٘م٣ميمٝم٥م  سمقصؾ إلم أن هذا ايمٛمٗمَد يُمتٕمؾ زم١مؾم٘م٣ميمٝم٥م ٞمٗمدي٥ٍم سمتٚمثؾ دم، احلدي٧م

زمؾ ، نمغم أن هذه اإلؾم٘م٣ميمٝم٥م يمٝم٦ًم ويمٝمدة سمٔم٣مَمؾ ايمٛمٗمد اظمٕمريب َمع ٞمٓمغمه ايمٕمريب، "واظمّمٚمقن

ٞمجد هل٣م صمذورًا دم ايمٛمٗمد ايمٔمريب ايمٗمديؿ: مم٣م ئمٛمل أن ايمٛمٗمد ايمٔمريب ايمٗمديؿ يٙمٗمل زمٓماليمف فمعم ايمٛمٗمد 

ايمتل طمرج هب٣م ايم٣ٌمضم٧م ، ىمام أن َمـ أهؿ اظمحِمالت- اظمٕمريب احلدي٧م دم سمٔم٣مَمٙمف َمع ٞمٓمغمه ايمٕمريب

هل أن ايمٛمٗمد اظمٕمريب اٞمتٗمك َمـ ايمٛمٗمِد اظمرصمٔمل َم٣م ئمزز ؿمروضم٣مسمِف ايمًٝم٣مؽمٝم٥م ، َمـ هذه ايمٛمامذج

مم٣م ي٠مىمد أن ايمٛمٗمَد اظمرصمٔمَل اظمٕمريَب ٓ يٛمْمٙمؼ ُ َمـ سمِمقراٍت َمٛمٜمجٝم٥ٍم َمقوقفمٝم٥ٍم - واإليديقيمقصمٝم٥م

همتقـمٝمػ ، وزم٣ميمت٣مرم- ديسمرافمل طمِمقصٝم٥َم ايمٛمِص اظمدروٍس َمـ ضمٝم٧م َمالءَمتُُف يمٙمٚمٛمٜم٨م ايمٛمٗم

 -ايمٌٛمٝمقي٥م ايمت٘مقيٛمٝم٥م ٓ سمًتدفمٝمف طمِمقصٝم٥م ايمٛمص إديب

همٗمد وم٣مرهب٣م اظم٠ميمػ َمـ طمالل ، أَم٣م َمٛم٣مه٨ُم ايمٛمٗمد ايمٛميص احل٣مرضة دم ايمٛمٗمِد اظمٕمريِب احلدي٧م

 -ومخ٥ًم ىمت٤م دم ايمٛمٗمد ايمندي اظمٕمريب، أرزمٔم٥م ىمت٤م دم ٞمٗمد ايمُمٔمر

 :سمتٚمثؾ إولم دم

 -ظمحٚمد ايمٔمٚمري، دم ايمُمٔمر ايمٔمريب اجت٣مه٣مت ايمتقازن ايمِمقيت * 

 -ظمحٚمد ايمٔمٚمري، ايمٌٛمٝم٥م ايمِمقسمٝم٥م دم ايمُمٔمر: حتٙمٝمؾ اخلْم٣مب ايمُمٔمري * 
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 -ظمحٚمد ايمقرم، ايمِمقرة ايمُمٔمري٥م دم اخلْم٣مب ايمٌالنمل وايمٛمٗمدي * 

وسمتجعم ايمث٣مٞمٝم٥م )أي ىمت٤ُم ايمٛمٗمِد ايمندي ايمتل افمتٚمده٣م ايمدارُس زم٣مفمت٣ٌمره٣م ٞمامذَج وـمٖم٦م 

 :َمٛم٣مه٨َم ايمٛمٗمِد ايمٛميص( دم

 -يمٔمٌد ايمرضمٝمؿ َمقدن، ايمُم٘مؾ ايمٗمِميص دم ايمٗمِم٥م اظمٕمرزمٝم٥م * 

 -يمًٔمٝمد يٗمْمكم، حتٙمٝمؾ اخلْم٣مب ايمروائل * 

 -يمًٔمٝمد يٗمْمكم، اٞمٖمت٣مح ايمٛمص ايمروائل * 

 -حلًـ زمحراوي، زمٛمٝم٥م ايمُم٘مؾ ايمروائل * 

َمـ طمالل ايم٘مت٤م ايمٛمٗمدي٥ِم ؽم٣ميمٖم٥ِم  ,زمٔمد سمتٌع ضمّمقر ايمٛمٗمِد ايمٛميص دم ايمٛمٗمد اظمٕمريب احلدي٧م

إن اطمتٝم٣مر زمٔمِض ايمٛمٗم٣مِد : أوهل٣م- سمقصؾ ايم٣ٌمضم٧م َُم٣ٌمرك أزارا إلم شمالشم٥م اؽمتٛمت٣مصم٣مٍت رئٝم٥ًمٍ  ,ايمذىمر

ُئمزى إلم أن هذا ايمٛمقَع َمـ ايمتحٙمٝمِؾ ئمتػم صمديدا ، اظمٕم٣مرزم٥ِم يمٙمٚمٛم٣مه٨ِم ايمٕمرزمٝم٥ِم ذاِت ايمتقصمِف ايمٛميص

يمٛمٗم٣مد طمِمقصٝم٥َم ٓ يرافمل ه٠مٓء ا، وشم٣مٞمٝمٜم٣م- دم ايم٣ًمضم٥م ايمٛمٗمدي٥م اظمٕمرزمٝم٥م َمٗم٣مرٞم٥ًم زم٣ميمٛمٗمد اظمرصمٔمل

 -واؽمتج٣مزَمتَُف همٔمالٌ يمٙمٛمٗمد ايمٛميص، اإلزمداع اظمدروس

- وايمؼماث ايمٛمٗمدي ايمٔمريب، همٝمتٚمثؾ دم اظمزاوصم٥م زمكم ايمٛمٗمد ايمٛميص ايمٕمريب، أَم٣م آؽمتٛمت٣مج ايمث٣ميم٧م

سمٛمٌف اظم٠ميمػ إلم وصمقِد ، ه٘مذا- وهذا اظمزج هق زمٚمث٣مزم٥م إره٣مص٣مت يمٗمٝم٣مم سمٛمٓمغم ٞمٗمدي زم٣مظمٕمرب

سمٗمقم فمعم ايمتٛمٓمغم يمٙمٚمٛم٣مه٨م ايمٛمٗمدي٥ِم َمـ داطمؾ ايمٛمٓمري٥م ايمٛمٗمدي٥م  "ٗمدي٥مً َمقو٥ًم ٞم" دراؽم٣مٍت سمتٌٛمك

ٓؽمٝمام أن ايمؼماَث ، آؽمتٕمراَب  ,دم ٞمٓمر ايم٣ٌمضم٧م َُم٣ٌمرك أزارا,يم٘مـ هذا إَمر يثغم - ايمٕمرزمٝم٥م

( ىمام 168- )ص- هم٘مٝمػ يقـمَّػ يمدراؽم٥م ايمرواي٥م، ايمٛمٗمدَي ايمٔمريَب ىم٣من دم َمٔمٓمٚمف ٞمٗمدًا يمٙمُمٔمر

زمْٙمَف ، َمرضمٙم٥َم ايمٖمٜمؿ ِ وآؽمتٝمٔم٣مب , ضم٤ًم ايمٖمؼمة اظمدروؽم٥م , مل جيتز زمٔمُد  يرى أن ايمٛمٗمَد اظمٕمريبَ 

 -وهذا سم٘مريٌس وَمّم٣مفمٖم٥ٌم يمألزَم٥م ايمٛمٗمدي٥م زم٣مظمٕمرب، ايمتٚمثَؾ وايمتج٣موَز وايمتٛمٓمغمَ 

طمِمص ايم٣ٌمضم٧ُم ايمٖمِمَؾ ايمرازمَع َمـ ىمت٣مزمف يمدراؽم٥م ايمٛمٗمد اظمٕمريب َمـ ضمٝم٧م ايم٘مٝمٖمٝم٥ُم ايمتل 

وَمـ ضمٝم٧ُم ايمْمريٗم٥ُم ايمتل يتٔم٣مَمؾ هب٣م َمع اإلزمداِع ، ايمٕمرزمٝم٥م مُت٣مَرُس هب٣م اظمٛم٣مه٨م واظمِمْمٙمح٣مُت 

 -اظمٕمريب وهق يْمٌؼ فمٙمٝمف هذه ايمرواهمد

ـٍ ٞمٗمدي حمدد، وظمٗم٣مرزم٥م إؾم٘م٣ملِ  ايم٘مٝمٖمٝم٥م يتجعم دم ، اٞمْمٙمؼ إؽمت٣مذ َُم٣ٌمرك أزارا َمـ َمت

زمٝم٥م وشم٣مٞمٝمٜم٣م )ايمرواي٥م اظمٕمر، أوهل٣م )ـم٣مهرة ايمُمٔمر اظمٔم٣مس دم اظمٕمرب( ظمحٚمد زمٛمٝمس: شمالشم٥م ىمت٤ٍم 
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)ايمرؤي٥م ايمٌٝم٣مٞمٝم٥م فمٛمد اجل٣مضمظ( إلدريس ، وشم٣ميمثٜم٣م- ورؤي٥م ايمقاومع آصمتامفمل( حلٚمٝمد حلٚمداين

 -زمٙمٚمٙمٝمح

وجتدُر اإلؾم٣مرة إلم أن هذه ايم٘مت٤م ايمثالشم٥م سمٛمٌٛمل فمعم رؤي٥م َمٛمٜمجٝم٥ٍم ومِقاَمٜم٣م آٞمْمالق َمـ 

ٓصمراءاُت همٜمذا ايمٖمِمُؾ يتتٌع ايم٘مٝمٖمٝم٥م ايمتل حتُي هب٣م ا، وزم٣ميمت٣مرم- َمٛمٜم٨م ايمٌٛمٝمقي٥م ايمت٘مقيٛمٝم٥م

 -واظمِمْمٙمح٣مُت ايمٛمٗمدي٥ُم يمٙمٌٛمٝمقي٥م ايمت٘مقيٛمٝم٥م دم هذه ايم٘مت٤م

شمؿ اٞمتٗمؾ إلم ، سمقومػ ايمدارُس فمٛمد فمٛم٣مويـ ايم٘مت٤م وفمٛم٣مويـ حمتقي٣مهِت٣م وهمِمقهِل٣م، دم ايمٌدء

همالضمظ إمج٣مٓ أن إدريس زمٙمٚمٙمٝمح هق ايمذي ، سمٗميص ايمالئح٥م ايمٌٝمٌٙمٝمقنمراهمٝم٥م هلذه ايم٘مت٤م ايمثالشم٥م

أَم٣م زمٛمٝمس وحلٚمداين همال سم٘مُمػ ايمٔمٛم٣مُس ايمُم٘مٙمٝم٥ُم يم٘مِت٣مزمٝمِْٜمام فمـ ، يٛملمتثؾ اظمٛمٜم٨م ايمٌٛمٝمقي ايمت٘مق

 -سمْمٌٝمِٗمِٜمام هلذا اظمٛمٜم٨م

أي ضمّمقُر اظمٛمٜم٨م ايمٌٛمٝمقي ايمت٘مقيٛمل ، "ايمتحديد": درس ايم٣ٌمضم٧ُم َم٣م ؽمامه زمِـ، ودم َم٣م زمٔمد

، وومد ٞم٣مومش دم هذا ايمٗمًؿ ايمتحديدات ايمتل ومدَمٜم٣م ه٠مٓء ايمٛمٗم٣مد ظمٛمٜمِجِٜمؿ- َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمٛمٓمري٥م

، وه٘مذا- إلم صم٣مٞم٤م ضمّمقر اظمِمْمٙمح ايمٌٛمٝمقي ايمت٘مقيٛمل ٞمٓمري٣م، وَمػمراِت اطمتٝم٣مرهؿ هلذا اظمٛمٜم٨م

هم١من أوَل َمالضمٓم٥م سمقصؾ إيمٝمٜم٣م زمِمدد هذا ايمٗمًؿ هل أن ىمال َمـ زمٛمٝمس وحلٚمداين اطمت٣مرا هذا 

أَم٣م َمِمْمٙمح٣مت ايمٌٛمٝمقي٥م ايمت٘مقيٛمٝم٥م همٗمد ىم٣مٞم٦م شم٣مٞمقي٥م دم هذه - اظمٛمٜم٨م جت٣موزًا يمٙمٚمٛم٣مه٨م ايم٣ًمئدة

 -٤م ايمثالشم٥مايم٘مت

أي َمـ ضمٝم٧م أصمرأهت٣م ، َم٢م ايمٛم٣مومُد إلم احلدي٧ِم فمـ سمْمٌٝمؼ ه٠مٓء ايمٛمٗم٣مد يمٙمٌٛمٝمقي٥م، زمٔمد هذا

وىمٝمٖمٝم٥ِم اؾمتٕم٣مِل ، وإشمر َمٛم٣مومُمتف ظمرضمٙمتل ايمٖمٜمؿ وايمتٖمًغم- واؾمتٕم٣مل صمٜم٣مزه٣م اظمٖم٣مهٝمٚمل

 ٓ ضمظ أن فمٚمؾ إدريس زمٙمٚمٙمٝمح هق أىمثُر ايمدراؽم٣مِت ايمثالث إطمالص٣ًم ومتثاًل يمٙمٚمٛمٜم٨م، اظمِمْمٙمح

ظم٣مذا ىم٣مٞم٦م هذه ايمدراؽم٥م أىمثَر دوم٥م دم : همت٣ًمءل وم٣مئالً - ايمٌٛمٝمقي ايمت٘مقيٛمل إصمرائٝم٣مً وَمِمْمٙمحٝم٣مً 

 ؟سمقـمٝمػ ايمٌٛمٝمقي٥م ايمت٘مقيٛمٝم٥م

سمٔم٣مين هذه اظمٗم٣مرزم٣مت ايمٛمٗمدي٥م صٔمقزم٣مٍت دم ايمتحٙمٝمؾ أمجَٙمٜم٣م دم ، دم سمٗمدير ايمدىمتقر َُم٣ٌمرك أزارا

ـٍ إزمدافمل ٓ ، يمٛمصآٞمْمالق َمـ أضم٘م٣مٍم ومٝمٚمٝم٥ٍم صم٣مهزٍة دون اإلٞمِم٣مِت يمٛمٌض ا وحتٙمٝمؾ ِ َمت

 -يًتجٝم٤ُم ظمٗمقَم٣مت اظمٛمٜم٨م ايمٌٛمٝمقي ايمت٘مقيٛمل وأهداهمِف

وسمتجعم أؽم٣مؽم٣ًم دم ، أزمدى ايم٘م٣مسم٤ُم آجي٣مزمٝم٣مت ايمٛمٗمدي٥م ايمتل سمتٚمتع هب٣م هذه ايمدراؽم٣مت، ودم اظمٗم٣مزمؾ

 -وفمل ه٠مٓء ايمٛمٗم٣مد زم٣مطمتالف اظمجتٚمع ايمٕمريب ايمذي أٞمت٨م هذه ايمرواهمد فمـ اظمجتٚمع اظمٕمريب
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خ0ْخخاحملٌسّخاٌمؼ

)رواهمُد ايمتحٙمٝمؾ دم ايمٛمٗمد إديب احلدي٧م زم٣مظمٕمرب( سمٌح٧ُم دم : إن هذه ايمدراؽم٥م اظمقؽمقَم٥م زمِـ

زمٕمٝم٥م اؽمتخالِص فمالوم٥م ايمٛمٗمد ، اظمٛم٣مه٨م ايمٛمٗمدي٥م ايمٕمرزمٝم٥م َمـ ضمٝم٧م ضمّمقره٣م دم ايمٛمٗمد اظمٕمريب

٣م ايم٣ٌمضم٧م َم٣ٌمرك ويمتتٌع أزَم٥م ايمٛمٗمد اظمٕمريب احلدي٧م ايمتل ئمتػمه، اظمٕمريب زمٛمٓمغِمه ايمٕمريب َمـ صمٜم٥م

 ": وايم٠ًمال ايمذي حت٘مؿ دم َم٣ًمر ايمٌح٧م هق- أزارا أزَم٥ٌم َمٛمٜم٣مصمٝم٥ًم دم اظمٗم٣مم إول َمـ صمٜم٥ٍم شم٣مٞمٝم٥م

 "؟ َم٣م هل أزَم٥ُم ايمٛمٗمِد اظمٕمريب احلدي٧م دم سمٔم٣مَمٙمف َمع ايمرواهمِد ايمٕمرزمٝم٥م

خ0ادلؼبجلخخًادلنيغْخ

ذيمؽ أٞمف اٞمتٗمؾ َمـ ايمٔم٣مم ، َم٣ٌمرك أزارا دم َمٔم٣مجلتف يمٗمّم٣مي٣م ايم٘مت٣مب َمٔم٣مجل٥ًم اؽمتٛم٣ٌمؿمٝم٥مً - افمتٚمد د

وَمـ اظمالضمٓم٣مت - ورىمز ؿمرضَمف وَمٛم٣مومُمتف زمآراء خمتٙمٖم٥ٍم ٕدزم٣مء وزم٣مضمثكم َمتٔمدديـ، إلم اخل٣مص

 :ايمتل يٚم٘مـ إزمداؤه٣م زمِمدد ايم٘مت٣مب َم٣م يقم

رنم٥ًٌم َمٛمف دم ايمٔمقدة ، زمؾ اؽمتٔم٣من زم٣مظمراصمع إصمٛمٌٝم٥م، مل ي٘متػ اظم٠ميمػ زم٣مظمراصمع ايمٔمرزمٝم٥م ,( أ

 -يمٙمقومقع دم همخ ايمؼممج٥م إلم ايمٛمص إصقم حت٣مؾمٝم٣مً 

ويذىمر زمام ، إذ نم٣ميم٣ٌم َم٣م يرزمط ايم٣ٌمضم٧ُم ايم٣ًمزمَؼ زم٣ميمالضمِؼ ، إن ايمدراؽم٥َم يْمٌٔمٜم٣م آٞمًج٣مم ,ب( 

 -ورد دم ايمٖمِمؾ ايم٣ًمزمؼ

وهذا َم٣م يتجعم َمـ - ويؼُمىُمٜم٣م َمٔمٙمٗم٥م، زمكم ايمٖمٝمٛم٥م وإطمرى يْمَرُح اظم٠ميمػ أؽمئٙم٥ًم ؾم٣مئ٘م٥م ,( ج

إهن٣م أؽمئٙم٥ٌم ٞمْمرضمٜم٣م  "- (83- )ص "٣م اظمٚم٘مٛم٥م َمٔمٙمٗم٥ميمٛمؼمك هذه إؽمئٙم٥م وإصم٣مزم٣مهِت ": طمالل ومقيمف

( مم٣م ئمٛمل أن ايم٣ٌمضم٧َم يْمٚمح إلم أن سمٗمؼمن 119- )ص"وٞمؼمىمٜم٣م ه٘مذا َمٔمٙمٗم٥م، ظمجرد ايمتٟمَمؾ

إهن٣م ": يٗمقل دم َمقوع آطمر- إؾم٘م٣ميمٝم٥م أزَم٥م ايمٛمٗمد اظمٕمريب احلدي٧م زمٟمؿمروضم٣مٍت ودراؽم٣مٍت أطمرى

٘مٛم٥م أن وحتت٣مج إلم دراؽم٥م َمـ ٞمقع أؽمئٙم٥ٌم ٞمجدد ايمتٟمىمٝمد فمعم أن اإلصم٣مزم٥م فمٛمٜم٣م نمغم مم

 -(157- )ص"آطمر

، ٞمٗمد ايمٗمِم٥م، يمٛمٗمد ايمُمٔمر: يتٛم٣موُل هذا ايم٘مت٣مُب ايمٛمٗمد اظمٕمريب احلدي٧م زمٟمٞمامؿمف اظمختٙمٖم٥م ,( د

 -وٞمٗمد اظمنح، ٞمٗمد ايمرواي٥م
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 #رسائؼْخ$ثشؤّخخثشاغّبرْخخخلشاءحخٔمذّخخزبٍٍْْخ-6

 ػجريخحيِْ.خد

19.25.2217 

 . سمٗمدَّمٜم٣م. يمألدي٤م ايمٔمراومل .فمٌد ايمرزاق فمقده ايمٕم٣ميمٌل!؟---يمٛمص .وهؾ سمٔم٣موم٤م ايمػماءة

خ0ادلمذِخخ-أًالًخ
ومد سم٘مقن ؾمٜم٣مديت زم٣مٕدي٤م ايمٛم٣مومد ايمٔمراومل إؽمت٣مذ فمٌد ايمرزاق فمقده ايمٕم٣ميمٌل، ؾمٜم٣مدة 

جمروضم٥م ىمقين سمٙمٚمٝمذسمف ايمتل سمديـ يمف زم٣ميم٘مثغم َمـ اظمٔم٣مرف ايمتل سمٙمٗمتٜم٣م َمٛمف ؿمقال ؽمٛمتكم َمّمت٣م َمـ 

ٜم٣م ايم٘مثغم َمـ اظمٔم٣مرف، وسمٕمغمت فمٛمدي أيّم٣ًم ايم٘مثغم َمـ اظمدارك ايمتل سمْمقرت فمٛمدي همٝم، أن

يم٘مٛمل أَم٣مم فمٙمؿ ايمٛمٗمد ايمذي ختّمع يمف ىمؾ ، ىمٛم٦م ومد ضمِّمٙمتٜم٣م ؽم٣مزمٗم٣مً َمـ َمِم٣مدر َمتٛمقفم٥م

ايمٛمِمقص إدزمٝم٥م، وزمٔمد ؿمل أؽمامء ىم٣مسمٌٝمٜم٣م َمٜمام ىم٣مٞم٦م وم٣مَم٣مهتؿ ؽم٣مٞمٝم٥م، وزم١ميامن َمٛمٜمؿ أن 

٣ًم وزمٚمٛمٜمجٝم٥م َمٛمْمٗمٝم٥م يتٙمٗم٣مه٣م ايمٔمٗمؾ، وسمتٗمٌٙمٜم٣م ايمٛمٖمس ٞمِمقصٜمؿ زمٟميد أَمٝمٛم٥م، ؿم٣مظم٣م ىم٣من ايمٛمٗمد فمٙمٚمٝم

زمٗمٌقل ضمًـ، َمـ هذا اظمٛمْمٙمؼ أجتّرأ فمعم أن أٞمٗمد ٕؽمت٣مذي، َمٔمتٚمدة فمعم أضمدث ايمرؤى ايمٛمٗمدي٥م 

أٞمٗمد ٞمِم٣مً زمرؤي٣م ٞمٗمدي٥م ، ايمتل ىم٣من رم ذف ايمٔمٚمؾ هب٣م زمٔمد أن اؽمتٗمٝمتٜم٣م َمـ َمِمدره٣م َم٣ٌمذة

 (---ذرائٔمٝم٥م)حتٙمٝمٙمٝم٥م زمرانمامسمٝم٥م 

 :يمتٔمريػ زم٣ميم٘م٣مسم٤موأزمدأه٣م زم٣م

فمّٙمؼ فمعم صمدار إدب ايمٔمديد َمـ ، أدي٤م وٞم٣مومد وَمؼمصمؿ فمراومل َمـ َمديٛم٥م ايمٛم٣مسي٥م

 :اظم٣ًمَمغم إدزمٝم٥م اظمْمٌقفم٥م، ٞمٔمدد َمٛمٜم٣م

ىمت٣مب فمٙمٚمل دم ؿمرق سمدريس َم٣مدة ---- أمهٝم٥م ايمتقاصؾ دم فمٚمٙمٝم٥م سمٔمٙمؿ ايمٙمٕم٥م اإلٞم٘مٙمٝمزي٥م ,1

 -ايمٙمٕم٥م اإلٞم٘مٙمٝمزي٥م

 أدب فم٣مظمل َمؼمصمؿ---- ايمٔمٌقر إلم ايمّمٖم٥م إطمرى ,2

 جمٚمقفم٥م ؾمٔمري٥م---- هقاصمس ايمٝمٟمس ,3

 جمٚمقفم٥م ومِمص ومِمغمة---- ؽمٛمقات ايمٔمٚمر اهل٣مرزم٥م ,4
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 جمٚمقفم٥م ومِمص ومِمغمة---- أصمٛمح٥م اظمٔم٣مين ,5

 جمٚمقفم٥م ؾمٔمري٥م---- سمراٞمٝمؿ ؽمقَمري٥م ,6

 :وحت٦م ايمْمٌع أرزمع جمٚمقفم٣مت وهل

 جمٚمقفم٥م ؾمٔمري٥م---- أضم٣مؽمٝمس َمٌٔمثرة,1

 جمٚمقفم٥م ؾمٔمري٥م---- اٞمتح٣مر ومٙم٤م,2

 رواي٥م---- سمٝمف دم جم٣مهؾ ايمٕمرزم٥م,3

 رواي٥م---- مجٜمقري٥م ايمِمٖمٝمح,4

 :ىمت٤م حت٦م اإلٞمج٣مز

 ىمت٣مب ٞمٗمد أديب ,1

 جمٚمقفم٥م ومِمص ومِمغمة ,2

خ0اٌشىًخاٌجظشُخٌٍنضخ-صبْٔبً
ايمٛمص ومص ومِمغم، ضمرص همٝمف ايم٘م٣مسم٤م فمعم اإلسمٝم٣من زم٣ميمٛمص فمعم ايمُم٘مؾ ايمٛمٚمقذصمل يمٙمٗمِم٥م 

واؽمتخدام أدوات ايمتٛمٗمٝمط ايمٛمٗمْم٥م ، اتايمٗمِمغمة، سمرسمٝم٤م ايمٔمٛمقان وايمًْمقر واجلٚمؾ وايمٖمٗمر

 -واهلقاَمش، وايمٖم٣مرزة وفمالَم٣مت ايمتٔمج٤م وآؽمتٖمٜم٣مم

وايمٛمص ومص ومِمغم رَمزي همٙمًٖمل وفمٓمل وصمداين يٚمٝمؾ إلم ايمتُم٣مؤم، يتٌع ٞمٓمري٥م ايمٖمـ 

 -يمٙمٚمجتٚمع

خ0اٌجنبءخاذلْىٍِخأًخاإلخجبسُخأًخاٌفينخٌٍنضخ-صبٌضبً
 ،واصمٜمتف اإلفمالَمٝم٥موهق َمٙمخص َمقوقع ايمٗمِم٥م، و، زمقازم٥م ايمٛمص: ايمٔمٛمقان,1

زمدأ زمقاو زائدة، ُيٖمٜمؿ َمٛمف َم٣ٌمذة ، ايمٔمٛمقان ؽم٠مال اؽمتٛم٘م٣مري (؟!----وهؾ سمٔم٣موم٤م ايمػماءة)

أن ايمٛمص يتحّدث فمـ صمريٚم٥م اؽمتقصم٦ٌم فمٗم٣مزم٣مً َمًتٛم٘مرًا ىمقن اظُمٔم٣موم٤م ؿمٖمؾ ٞمًتدل فمٙمٝمف َمـ 

 (-ايمػماءة)ايمِمٖم٥م ايمدايم٥م فمٙمٝمف 

 :ايمٖم٘مرة ايمٔم٣مَم٥م يمٙمٛمص وايمزَم٘م٣مٞمٝم٥م,2
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دام أب فمعم َمٔم٣موم٥ٌم ؿمٖمٙمف ايمذي مل يتٔمدَّ ايمث٣مٞمٝم٥م َمـ فمٚمره، يم٘منه إضمدى سمتٙمخص ايمٗمِم٥م زم١موم

وايمٔمٗم٣مب هق وطمز يديف زمدزمقس وطمزات فمديدة، اهلدف ، ضم٣مصمٝم٣مت ايمٌٝم٦م َمـ دون ومِمد َمٛمف

ضمتك ئمٙمؿ ايمْمٖمؾ همداضم٥م َم٣م وم٣مم ، فمعم زفمؿ إب سمٌٔم٣ًم ظمٔمتٗمده وهمٜمٚمف هق سمرزمقي َمـ هذا ايمٖمٔمؾ،

وسمِم٣مزم٣من زم٣ميمتًٚمؿ،  ىم٣من جمرشماُم وصدئ٣ًم، سمٙمتٜم٤م يدا ايمْمٖمؾ، وُيّرم همٔمؾ ذيمؽ، وٕن ايمدزمقس، زمف

ّٓ ي٘مرر همٔمٙمتف،  وىمحؾ فمالصمل ىم٣من ٓ زمد َمـ أن سُمٌؼما َمـ ايمرؽمٕمكم، ايمْمٖمؾ ايمػميء ئمُد أزم٣مه زمٟم

 راصمٝم٣ًم إي٣مه أن ئمٝمد إيمٝمف ىمٖمٝمف

 َمٛمٜمٝم٣مً ، ىم٣من يمزاَم٣مً فمعم إب أن يْمٙمؼ فمعم رأؽمف اظمتخٙمػ رص٣مص٥م ايمرمح٥م، وأَم٣مم هذه ايمػماءة

 ---فمذازم٣مت ايمٛمدم

وي٘م٣مد ىمّؾ ايمقؿمـ ايمٔمريب أن ي٘مقن ، ايمٗمِم٥م ضمدشم٦م دم فمٌمٞم٣م هذا، فمٌم ايمتحي اظمِمْمٛمع

 -َم٠مهاًل يمٝم٘مقن أرض ايمقاومٔم٥م

 :ايمٌماع ايمدراَمل,3

إن اخلغم وايممم مه٣م ايمٌْمالن ايمرئٝمًٝم٣من دم ىمؾ ايمٗمِمص، وايمٌماع زمٝمٛمٜمام هق أؽم٣مس زمٛم٣مء أي 

إضمداث، إلم أن سمٙمتٗمل فمعم طمُم٥ٌم ايمٔمرض دم ومص، يتجًدان دم ؾمخِمٝم٣مت سمتقالم إلم َمنح 

ووم٦م واضمد دم ساع خيٝمؾ إيمٝمٛم٣م أٞمف أزرم، شمؿ همجٟمة ودم حلٓم٥م آيمتٗم٣مء سمٙمؽ، وهل حلٓم٥م ذروة 

ضم٣مؽماًم ، جايٛمٗمٙم٤م ايمٌماع ايمذي سمِم٣مفمد ؽمٙمٌٝم٣ًم يمٝمٜمٌط إجي٣مزمٝم٣ًم َمتخذًا َم٣ًمره ٞمحق آٞمٖمر (فمٗمدة)

 --- أطمرايمٌماع زمٛمٜم٣مي٥م ئمٙمـ همٝمٜم٣م اٞمتِم٣مر أضمد ايمٖمريٗمكم فمعم

اؽمتخدم ايم٘م٣مسم٤م دم زمٛم٣مء سافمف ايمدراَمل، ؿمريٗم٥م ايمند اظم٣ٌمذ، َم٣م أسم٣مح يمف احلري٥م يم٘مل ُيٙمؾ 

أن إضمداث هل َمـ  جتٔمؾ ايمٗم٣مرئ يدرك، ؾمخِمٝم٣مت ومِّمف، وأهمٔم٣مهل٣م حتٙمٝماًل دومٝمٗم٣مً وفمٚمٝمٗم٣مً 

، اظمت٘مٙمؿ فمـ ؿمريٗم٥م ايمؼممج٥م ايمذاسمٝم٥م ايمتل يت٘مٙمؿ همٝمٜم٣م ايم٘م٣مسم٤م زمّمٚمغم زمٔمٝمداً ، صٚمٝمؿ اإلٞمُم٣مء ايمٖمٛمل

َمٗمحاًم ٞمٖمًف دم ؽمغم ٞمٚمق ايمُمخِمٝم٣مت، مم٣م جئمؾ ايمٗم٣مرئ يٓمـ أن إضمداث اظمروي٥م هل جت٣مرب 

 --ذاسمٝم٥م وضمٝم٣مسمٝم٥م طم٣مص٥م زم٣ميم٘م٣مسم٤م

سمتٚمّٝمز ٞمِمقص إدي٤م ايمٔمراومل فمٌد ايمرزاق ايمٕم٣ميمٌل، زمتقاصمد َمٔمٓمؿ فمٛم٣مس ايمْمٌٝمٔم٥م إلم 

دي دوره٣م فمعم َمنح صم٣مٞم٤م ايمِمٖم٣مت واظمديمقٓت احلًٝم٥م واظمِم٣مدر، ىمؾ َمٛمٜم٣م سمٛمتٓمر أن سم٠م

اٞمٔم٘م٣مس و ؽمٝماّم دم اظمٗمدَم٥م ايمتل يٗمِمد أن يّمع همٝمٜم٣م فمِم٣مرة هم٘مرسمف،، أضمداث ايمٛمص، ٞم٣مؿمٗم٥م ضمّٝم٥م
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ضمتك يمٝمخ٣مل يمٛم٣م أن ايمٛمص َم٘مّقن َمـ فمدة ٞمِمقص َمؼمازمْم٥م، وىمٙمٜم٣م ، طمٙمٖمٝمتف إطمالومٝم٥م وإدزمٝم٥م

 ---هذا سم٘مٛمٝمؽ متّٝمز زمف ايم٘م٣مسم٤م--- هل٣م ضمٌ٘م٥م وفمٗمدة وهن٣مي٥م

 (طمغم)ا ايمت٘مٛمٝمؽ ىم٣مؽمتٜمالل َمقهمؼ صمدًا، ٞمٛمٓمر ىمٝمػ رأى ايمْمٖمقيم٥م وومد وـّمػ ايم٘م٣مسم٤م هذ

طمغم(، ختط احلٝم٣مة فمعم زمٝم٣موٜم٣م أيمقاٞم٣مً َمـ )َمدرؽمتٜم٣م إولم إَمقَم٥م ، ىمت٣مزم٣ًم زمِمٖمح٣مت زمٝمّم٣مء

دم دٞمٝم٣م اهلل دم ضمري٥م وهب٣مء  (طمغم)سمٙمؽ ايمِمٖمح٣مت ايمتل سمٗمٙمٌٜم٣م ري٣مح ايمػماءة ، (اخلغم) ضم٤م وأَمؾ

يمتٟميت زمٔمده٣م هجامت ايمقصمع دم ، تقايمد دم ؾمخِمٝم٣مت فمديدة، ٞمالضمظ ىمٝمػ صمٔمؾ اخلغم ي(طمغم)

، شمؿ يٟميت زمٚمخ٣ميم٤م ايمٓمروف، (ذ)صم٣مهؾ  فمِم٣م إَمقَم٥م أو إزمقة َمٛمحرهم٥م زمٚمٔمتٗمد سمرزمقي

 سمتُمقه، (ذ)همٝمٛمتحر ايمٌٝم٣مض، سمًّقد زمٝم٣مض ايمِمٖمح٣مت، (ذ)يمًٔم٣مت إمل  ووم٣ًموة ايمٗمدر،

سم٤م ايمٌماع أىمثر وأىمثر زمٔمد أن يِمّٔمد ايم٘م٣م، (ذ)ايمِمٖمح٣مت وئمٙمقه٣م ايمِمدأ وايمِمالزم٥م وايمٗمٌح

وهٛم٣م ٞمِمؾ ، يمٝمجٔمؾ يمٗم٣مءمه٣م فمعم َمنح اإلٞم٣ًمٞمٝم٥مو ضمُمد صمٝمقش اخلغم وايممم زمرَمزي٥م ىمؾ َمٛمٜمام

 :إلم

 :ايمٔمٗمدة,4

ذزمح ايمػماءة، زمً٘مكم اجلٜمؾ، همقق َمذزمح ايمٕمّم٤م واجلٜمؾ ، هٛم٣م فمٗمدة ايمرَمزي٥م خمٌقءة

خ ايمٖمِمؾ إول َمـ ايم٘مت٣مب زمٔمد أن سمٙمْم؟ وَم٣مذا زمٔمد ايمٗمتؾ، وايمؼمزمٝم٥م ايمًٝمئ٥م، واظمرض ايمٛمٖمز

ٓزمد زمٔمده٣م يمٙمٌماع أن يٕمغم ؿمريٗمف هٌقؿم٣مً، يتٚمزق ايمرازمط إزمقي اظمٜمٙمٜمؾ ؟ زمدَم٣مء اجلريٚم٥م

ؽمٙمقك ، وأيمًٛم٥م سمٔم٣مسم٤م وسمًتٜمجـ، ويٌدأ آٞمده٣مش وايمُمٔمقر زمٖمٓم٣مفم٥م وٞمت٣مٞم٥م َم٣م ضمدث، أصالً 

 ,ىم٣مظمًٝمح وهل سمِمٙم٤م ,ىمؾ أؿمراف ايممم زمام همٝمٜمؿ إَمقَم٥م ايمتل وومٖم٦م َمتٖمّرصم٥م فمعم ايمْمٖمقيم٥م

 زمجٌـ واٞمحراف

يًتٚمر ايمٌماع زم٣مهلٌقط يمٝمٔمّرج فمعم أفمكم سمٌ٘مل أظم٣مً ونمّم٣ًٌم، َمـ صمقاَمد ضمّرىمٜم٣م ايم٘م٣مسم٤م 

أؾمج٣مر وأنمِم٣من وأوراق وصمدران وأزمقاب نمدا هل٣م ، ضمتك هم٣موم٦م دم ضمًٜم٣م ايمدم وايمٙمحؿ وايمروح

 ----سمًتٜمجـ اجلريٚم٥م، وسمٌ٘مل ٞمدَم٣مً ونمّم٣ًٌم َمـ ايمٖم٣مفمؾ أىمػ سمِمٖمؼ حمقومٙم٥م،

يٛمٗمٙمٛم٣م ايم٘م٣مسم٤م إلم أرض ايمقاومع، يمٛمقاىم٤م ايمٌماع زمقاومٔمٝم٥م زمدأه٣م َمٛمذ  ,ول َمرة وٕ ,وهٛم٣م 

صقت آدَمل ٞمًٚمٔمف يمٙمٚمرة إولم، أزاح ، ايمٔمٗمدة ايمٓم٣مهرة، زمداي٥م ايمٌماع ايمدراَمل اهل٣مزمط

اجلقاَمد ومٙمٝماًل، وايمتل ٞم٣مزم٦م فمـ ايمُمخِمٝم٣مت احلٗمٝمٗمٝم٥م، وىم٣مٞم٦م أومرب َم٣م سم٘مقن إلم ايمُمخِمٝم٣مت 
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ًتٔمكم هب٣م اظمخرج ايمًٝمٛمامئل ٕداء َمُم٣مهد ئمجز فمـ إدائٜم٣م ايمٌْمؾ ىمقَم٣ٌمرس( ايمتل ي) ايمٌديٙم٥م

 ،احلٗمٝمٗمل، ىمقهن٣م متتٙمؽ زمرافم٣مت وَمقاه٤م ٓ يٚمٙم٘مٜم٣م

يْمٙم٤م َمـ وايمده ايمِمٖمح، ، ؿمٖمؾ دم ايمث٣مٞمٝم٥م َمـ ايمٔمٚمر، ايمِمقت يمْمٖمؾ َم٣مزايم٦م ايمػماءة سمً٘مٛمف

 !---يمـ ي٘مرر همٔمٙمتف اظمُمٝمٛم٥م، ويرصمقه أن ئمٝمد يمف يده اظمٗمْمقفم٥م

 ٣مسم٤م يمٝمند يمٛم٣م ايمٌماع ىمام صمرى زم٣ميمقاومع زمْمريٗم٥م اخلْمػ طمٙمٖم٣مً وهٛم٣م ئمقد ايم٘م

Flash back ؿمٖمؾ اضمتٖمؾ زمٌٙمقنمف ايمًٛمتكم زم٣ميمُمٜمر ، يمغموي يمٛم٣م إضمداث ىمام صمرت زم٣ميمقاومع

 !-----ىمن ؾمٝمئ٣مً َمـ أؽم٣مس ايمٌٝم٦م، وأن سمتحّداه َمٙمٔمٗم٥م ايمْمٔم٣مم أن يٚمً٘مٜم٣م، اظم٣ميض

ٞمٖمز  ـ ٞمقع آطمر، ساع داطمقميٛمُم٤م ساع َم، وومٌؾ أن يًتٟمٞمػ ايم٘م٣مسم٤م هد ايمقوم٣مئع

وهرب َمـ َمًتٗمره، يٙمحٗمف ايمّمٚمغم حمتج٣مً ، ٞمرى همٝمف ايمٔمٗمؾ ومد ذهؾ َمـ هقل َم٣م رأى، وفمٗمقم

أيّم٣ًم، يمٝمٟمسمٝمٛم٣م ايم٘م٣مسم٤م زمُمخقص أطمريـ، يتِم٣مرفمقن فمعم أروٝم٥م همٙمًٖمٝم٥م وصمداٞمٝم٥م، يمٝمٛمٓمروا دم 

ذي فم٣موم٤م إب ايم، أَمر صمريٚم٥م ارسُم٘م٦ٌم زمممف اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م مجٔم٣مء، وايم٠ًمال َمْمروح يمٙمجدال

وطمزات سم٦ًٌٌم ، زمقطمز يديف ايمٕمّمتكم زمدزمقس جمرشمؿ، ؿمٖمٙمف فمعم صمريٚم٥م ىمن نمرض دم ايمٌٝم٦م

هذا إب هؾ ُيؼ يمف أن ي٘مٚمؾ َمُمقاره إزمقي دم ، واحل٘مؿ فمٙمٝمٜمام زم٣ميمٌؼم، زمتًٚمؿ ايم٘مٖمكم

 ؟---أم أن ايمزَمـ ؽمٝمٛمّحٝمف ويؼمك ايمتٟميمٝمػ يمٙمٗمدر ؟---ايمٖمِمؾ ايمث٣مين َمـ ىمت٣مب سمٙمّْمخ زمدم ؿمٖمٙمف

 ؟وظم٣مذا؟ َم٣مذا زمٔمد: ايمٔمٗمدة حتديدًا سمؿ ؿمرح ؽم٠مارَم ايمٔمٗمدة آفمتٝم٣مديَّكمفمٛمد هذه 

 ---يمٛمرى أهن٣م فمٗمدة ضمٗمٗم٦م ايمتت٣مزمع ايمزَمٛمل يمٙمحدث ضمتك زمٙمغ ايمذروة َمرسمٌْم٣ًم زم٣ميمًٌٌٝم٥م

رازمْم٣مً احلدث ، أوصٙمٛم٣م إلم ذيمؽ ضمدي٧م ايم٘م٣مسم٤م َمع ٞمٖمًف زمِمقت مل يًٚمٔمف إٓ وٚمغمه

زمام أن إزمقة ومد "يُمغم إيمٝمٜم٣م ايم٘م٣مسم٤م زمُمؽ، ، خمٌقءةزمٚم٣ًٌٌمسمف، وؿم٣مرضم٣ًم صمديمٝم٥م أطمرى، أفمتػمه٣م 

اٞمتحرت همقق فمت٣ٌمت زمقازم٥م ايمٖمُمؾ، همٜمؾ إَمقَم٥م ؽمتٖمُمؾ أيّم٣ًم دم ىمت٣مزم٥م ايمٖمِمؾ اظمٛمقط هب٣م دم 

 "؟ هذا ايم٘مت٣مب

 ----ُيٌٗمل ايمٛمص َمٖمتقضم٣مً أَم٣مم ىمؾ آضمتامٓت (؟َم٣مذا زمٔمد)هذا ايم٠ًمال 

ؽم٠مال ٓ خيتٙمػ فمـ ،  زم٣مدئ ذي زمدءيمٝمتقيّمد ؽم٠مال اؽمتٛم٘م٣مري آطمر، همٝمف سمدوير وفمقدة إلم

هم١من هذا ، هم١من ىم٣من ؽم٠مال ايمٔمٛمقان سمًؼّم زم٣ميم٘مٛم٣مي٥م، زمؾ رزمام َمؼمادهم٣ًم َمٔمف، ايم٠ًمال ايمٔمٛمقان ىمثغماً 
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وهؾ ُيدث ذيمؽ ىمؾ  "وَمًتٟمٞمٖم٣ًم ، ايم٠ًمال صم٣مء سُي٣ًم َمٗمّرًا زمجقاب ٞمٔمؿ يمٙم٠ًمال ايمٔمٛمقان

 !؟---يقم

زم٤ًٌم ، ٣ٌمس ومد سمًٙمؾ إلم ايمػمافمؿيم٘مـ اظم٠مىمد أن ايمٝم، أٞمف ٓ يٓمـ هم٘م٣من صمقاب ايمّمٚمغم

ايمتحّي وايمتْمّقر ايم٣ًمومط ايمٔم٘مز، ايمذي اطمتٛمؼ دم جمتٚمٔم٣مت ُي٘مٚمٜم٣م ايمتخّٙمػ وإَمراض 

زمؾ إن ايمتُم٣مؤم هق اظمتًّٝمد، ويمٔمٙمف ، وايمقوع نمغم َمْمْٚمئـ أزمداً ، اظمزَمٛم٥م ايمتل سمٛمٜمؽ صمًد اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

 ---ٛمؼ زصم٣مصم٥م ايمتخٙمػاظمٛمّجل َمـ ايمِمدَم٣مت اظمحتٚمٙم٥م، دم ضم٣مل اٞمٖمٙم٦م هذا ايمتحي َمـ فم

 (؟ظم٣مذا: )هذا هق صمقاب ؽم٠مال

 :آٞمٖمراج أو احلؾ,5

ممزق زمكم ايمؼمزمٝم٥م وايمقفمل ، زمكم وٚمغمه وإضم٣ًمؽمف، إب ايمٔم٣مئد َمـ َمٔمرىم٥م ايمٓمٙمؿ اخل٣مهة

وإزمقة واإلٞم٣ًمٞمٝم٥م وايمٔمْمػ وايمت٣ًمَمح، أهنك هذا ايمٌماع زم١مؿمالق رص٣مص٥م ايمرمح٥م فمعم رأؽمف، 

 ----ٝم٣مة اجلقاد ايمذي َم٣م فم٣مد يٛمٖمع زم٣ميم٣ًٌموم٣متَمٛمٜمٝم٣ًم ضمٝم٣مسمف، ىمام يتؿ إهن٣مء ضم

يم٘مـ ايم٠ًمال ايمذي زمٗمل َمٖمتقضم٣ًم فمعم ، همٜمق يمـ خيط ايمٖمِمؾ ايمث٣مين زم٘مت٣مب ايمػماءة

 ؟---هؾ سمٗمقم إَمقَم٥م زمذيمؽ، آضمتامٓت

خ0اٌنغْظخاجلّبيلخيفخاٌنضخ-ساثؼبً

خStyle0األعٌٍةخخ-0

ٞمْمٙمؼ ، واشمٗم٥م َمـ ذيمؽ أومقهل٣م وأٞم٣م، إن يمألدي٤م رزاق ايمٕم٣ميمٌل أؽمٙمقب َمقؽمقم زمف ىمٌِمٚم٥م

وإن ُوصمد همٔمٛمد َمٗمّٙمٍد يمف ضمتاًم، همٜمق يقـّمػ ظمٔم٣مٞمٝمف ، مل أصمده فمٛمد نمغمه، سم٘مٛمٝمؽ()فمٙمٝمف سمٔمٌغم 

يػمع دم سمقؾمٝمتٜم٣م زمٟميمقان ايمٌالنم٥م وايمٌديع وايمٌٝم٣من، َم٣م جئمٙمٜم٣م ، َمٖمردات ومجؾ أدزمٝم٥م ؾمديدة ايمٔمٚمؼ

واخلٝم٣مل وآٞمزي٣مح  هم٘مٝمػ ٓ وومد ضمقى ايمٔمٚمؼ ايمندي، حمط أٞمٓم٣مر َمـ يٗمدس إدب ايمرصكم

٪، وسم٘مٛمٝمؽ أؽمت٣مذ رزاق يٗمقم فمعم 122إديب، ايمذي يِمؾ دم ىمثغم َمـ ٞمِمقصف إلم درصم٥م

زمٔمٝمدًا فمـ اظم٣ٌمذة ، سمقـمٝمػ اخلٝم٣مل وايمرَمز دم ٞمِمقصف زمام خيدم ايمٖم٘مرة ايمتل يريد إيِم٣مهل٣م

 واإلطم٣ٌمر، ودم هذا ايمٛمص اؽمتخدم ايمْمٌٝمٔم٥م واجلامدات أفمٚمدة رَمزي٥م فم٘م٦ًم نم٣مي٣مسمف ايمقفمٓمٝم٥م
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وايمٖمٙمًٖمٝم٥م، أي صمٔمٙمٜم٣م ىم٣مئٛم٣مت ضمٝم٥م ممٝمزة، فمرض َمـ طمالهل٣م أهم٘م٣مره، وومّدم رؤاه صمٔمٙمٜم٣م سمٗمقل 

 ----وسمٗمتؾ، سمٔمٙمـ احلداد، سمٛمدب، سمٛمدم، سميب، سمثقر، سمٌ٘ملو اٞمٖمٔم٣مٓسمف، سمٕمّم٤م

ٓ يٚم٘مٛمٛم٣م أن ٞمٖمرومٜم٣م فمـ -- صمٔمؾ َمـ اجلامدات وايمِمٖم٣مت احلًٝم٥م ؾمخِمٝم٣مت ضمٝم٥م

، زم٣مفمتامد فمٛمٌم ايمتُمقيؼ، ي٥م دوره٣م دم صمذب ايمٗم٣مرئوىمٙمٜم٣م َمًّخرة يمتٟمد، ايمُمخِمٝم٣مت ايمقاومٔمٝم٥م

ىمام ٞمالضمظ سمٛم٣مؽمؼ إيمٖم٣مظ واجلٚمؾ، واٞمتٓم٣مَمٜم٣م زم١ميٗم٣مع، وم٣مم ايم٘م٣مسم٤م زمّمٌْمف زمدوزان دومٝمؼ، وومد 

إيمٖم٣مظ خمت٣مرة َمـ صٛمدوق ، إؽمٙمقب اجلزل أو ايم٣ًمَمل ايمذي يِمٙمح يمٙمٚمٟمؽم٣مة اطمت٣مر ايم٘م٣مسم٤م

يمرهمٔم٥م وايمٔمٚمؼ واإليٗم٣مع وايمٖم٣مفمٙمٝم٥م، يم٘مـ ايمؼماىمٝم٤م هل َمـ َمٙم٘م٦م صٖم٣مت ا، إيمٖم٣مظ ايمًٜمٙم٥م

َمتٚم٘مٛم٣ًم َمـ صٛم٣مفم٥م ايم٘مالم ، وايمٙمٔم٤م زمٟميمٖم٣مـمٜم٣م، واحلؼ يٗم٣مل أن ايم٘م٣مسم٤م ىم٣من زم٣مرفم٣ًم دم ٞم٨ًم ايمٙمٕم٥م

، زمٙمغ دم ايمٙمٕم٥م َمًتقي٣مت رهمٝمٔم٥م، همٜمق زمٛمِمف هذا َمًت٘مُمػ زم٣مرع، زمحرهمٛم٥م ٓ ختٖمك فمعم أضمد

٣مج َم٣مهر ًّ  ----وٞم

خNarration0اٌغشدخخ-0

٣مرد، وهق هٛم٣م ايم٘م٣مسم٤م زمذاسمف، اؽمتخدم همٝمف مجٝمع إدوات اجلاميمٝم٥م، ايمند ىم٣من فمعم يم٣ًمن ايمً

سمؿ همٝمف ايمرزمط زمكم ، هد َمتامؽمؽ، وزمٔمض ايمٔمٙمقم َمثؾ فمٙمؿ ايمٌٝم٣من وايمٌديع واظمٔم٣مين وفمٙمؿ اجلامل

 ---أصمزاء ايمٗمِم٥م وسمت٣مزمٔمٜم٣م سمت٣مزمٔم٣ًم همٛمٝم٣ًم َمتٝمٛم٣ًم، متٝمز زم٣مٓسم٣ًمق زمكم اإلطم٣ٌمر واخلٝم٣مل

خ0اٌٌطفخًاٌظٌسخ-3

ٕدب زم٣ميمرؽمؿ واظمقؽمٝمٗمك يمتتُم٘مؾ وضمدة ايمٖمٛمقن، يمٝمٕمدو ايم٘م٣مسم٤م رؽم٣مَم٣مً وهٛم٣م يّتحد ا

يمٛمٛمٓمر إلم سمٙمؽ ايمٙمقضم٣مت اظمٌٜمرة ايمتل رؽمٚمٜم٣م ايم٘م٣مسم٤م زمريُم٥م ، يّم٣مهل أَمٜمر ايمٖمٛم٣مٞمكم ايمتُم٘مٝمٙمٝمكم

 :همٛم٣من

- َمٛمٌع إيمقان واظمُم٣مفمر.، َمؼمفم٥م زمٙمقن احل٤م وإَمؾ، .ىمت٣مب صٖمح٣مسمف ٓ سمٔمرف ايمًقاد,

 يمقضم٥م َمـ أيمقان زاهٝم٥م همرضم٥م

وىمٟمٞمٛم٣م ٞمرى ايمثٙم٨م َمتٛم٣مشمرًا فمعم ىمث٣ٌمن ! .فمٛمده٣م يتٚمزق ايمٛمٗم٣مء زمكم ىمث٣ٌمن إزمقة اهلش . اهلل,

 أزمٝمض وأصٖمر: ايمرَم٣مل، يمقٞم٣من
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. همتتٔمثر اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م وهل حتٚمؾ صٙمٝم٤م ايمقضمُمٝم٥م فمعم ـمٜمره٣م اظمٛمٜمّد. يمقضم٥م َمـ يمقضم٣مت ,

 َم٣مىمٝمؾ اٞمجٝمٙمق

قضم٥م َمـ ي٣ٌمس ويٟمس دم ونمزا زهقره٣م وزمرافمٚمٜم٣م آصٖمرار . يم، . يمٗمد ذزمٙم٦م ضمدائٗمٛم٣م,

 -طمريػ أو صٝمػ صم٣مف

ٞمًتٔمرض ، َمـ ايمِمقر اجلاميمٝم٥م همٝمٚم٘مٛمٛم٣م ؽمامفمٜم٣م دم ايم٘مثغم، أَم٣م إحل٣من ايمتل فمزهمٜم٣م ايم٘م٣مسم٤م

 :زمٔمّمٜم٣م

.هم٣مو٦م ىمٙمامسمف دَم٣ًم. اهنٚمرت دَمقع اظمالئ٘م٥م . سمٔم٣ملم صقت ٞمحٝم٤م إؾمج٣مر وإنمِم٣من ,

 وهل سمٔمٙمـ احلداد .، . سمِمٖمؼ إزمقاب أىمٖمٜم٣م ٞمدَم٣مً 

 خخًػٍُخاٌجْبْخًاٌجذّغاٌجالغخ-4

 ,اجلٛم٣مس  ,ؿم٣ٌمق : اظمحًٛم٣مت ايمٌدئمٝم٥م، وهل ايمٔمٙمقم ايمتل سمٛمتٓمؿ همٝمٜم٣م ايمِمقر اجلاميمٝم٥م

 ,ايمتٌميح ,ايمتقري٥م  ,اظمٗم٣مزمٙم٥م 

 ؽمقاد . ؿم٣ٌمق ,زمٝم٣مض 

 إزمقة . ؿم٣ٌمق ,إَمقَم٥م 

 :ايمٌٝم٣من

 يٙمثؿ اظمجتٚمع صمًده ايمٕمض. اؽمتٔم٣مرة ,

 يٛمتحر ايمٌٝم٣مض. اؽمتٔم٣مرة ,

 .اؽمتٔم٣مرة-- يتٚمزق ايمٛمٗم٣مء ,

 خيٙمع رداء ايمِمٖم٣مء . اؽمتٔم٣مرة ,

 يرسمدي شمقزم٣ًم َمـ طمُم٤م . اؽمتٔم٣مرة ,

 اهنٚمرت دَمقع اظمالئ٘م٥م . اؽمتٔم٣مرة ,

 سمتٔمثر اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م . اؽمتٔم٣مرة ,

 سمٔم٣ملم صقت ٞمحٝم٤م إؾمج٣مر . اؽمتٔم٣مرة ,
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 ايم٘مالم ُيزن ويٌ٘مل ىمام ايمٌمم . سمُمٌٝمف ,

 سمِمٖمؼ إزمقاب أىمٖمٜم٣م ٞمدَم٣مً. اؽمتٔم٣مرة ,

 ْمٔم٣مم . اؽمتٔم٣مرةسمتحداه َمٙمٔمٗم٥م ايم ,

 يْمرد ايمِمدق . اؽمتٔم٣مرةو ي٘مذب آفمتٗم٣مد ,

 ذزمٙم٦م ضمدائٗمٛم٣م ونمزا زهقره٣م وزمرافمٜم٣م آصٖمرار . ىمٛم٣مي٥م ,

 صقت اإلؿمالوم٥م زمرأس ضمِم٣من إزمقة اظم٘مًقر . ىمٛم٣مي٥م ,

خDialogues0احلٌاسخخ-5

، هق سم٣ٌمدل احلدي٧م زمكم ايمُمخِمٝم٣مت دم ومِم٥م َم٣م، اؽمتٔمٚمؾ همٝمف ايم٘م٣مسم٤م ايمٙمٕم٥م ايمٖمِمحك

همحقار ، زمحٝم٧م صم٣مء َمالئاًم وَمقاهمٗم٣مً يمٙمُمخِمٝم٥م، يم٣ًمن ايمُمخِمٝم٣مت زمام يٛم٣مؽمٌٜم٣م وأصمراه فمعم

فمٚمٝمٗم٣ًم، ضمقار  زمٝمٛمام ضمقار ايم٘م٣مسم٤م َمع ٞمٖمًف ووٚمغمه صم٣مء همٙمًٖمٝم٣مً  ايمْمٖمؾ صم٣مء فمٖمقي٣مً زمًٝمْم٣ًم،

 -افمتٚمد ايمؼمىمٝمز واإلجي٣مز وايمنفم٥م دم ايمتٔمٌغم فمام دم ذهـ ايمُمخِمٝم٥م

خcharacters0اٌشخظْبدخخ-6

أضمد إهمراد اخلٝم٣ميمٝمكم، او ايمقاومٔمٝمكم ايمذيـ سمدور ضمقهلؿ أضمداث  ايمُمخِمٝم٥م ايمٗمِمِمٝم٥م هل

وهل ، احلدث هق ايمُمخِمٝم٥م)ايمٗمص، وهل ٓ سمٛمٖمِمؾ فمـ احلدث، ٕهن٣م هل ايمتل سمٗمقم زم٣محلدث

 :، وٞمٚمٝمز دم ايمٛمص فمدة ؾمخِمٝم٣مت(سمٔمٚمؾ

 إب: ايمُمخِمٝم٥م ايمرئٝمًٝم٥م ,

 ايمْمٖمؾ: ايمُمخِمٝم٥م اظم٣ًمفمدة ,

اظمٔم٣مرو٥م دم ايمٛمص، سمٗمػ دم ؿمريؼ ايمُمخِمٝم٥م وهل متثؾ ايمٗمقى : ايمُمخِمٝم٥م اظمٔم٣مرو٥م ,

ودم زمٛمٝم٥م ، ذات هم٣مفمٙمٝم٥م دم ايمٗمِم٥م، ايمرئٝمًٝم٥م، وحت٣مول فمرومٙم٥م َم٣ًمفمٝمٜم٣م، وهل ؾمخِمٝم٥م ومقي٥م

ايمذي ئمٓمؿ ؾمٟمٞمف ىمٙمام اؾمتّد ايمٌماع همٝمف زمكم ايمُمخِمٝم٥م ايمرئٝمًٝم٥م، وايمٗمقى اظمٔم٣مرو٥م، ، ضمدشمٜم٣م

ه وطمٙمٖمٝمتف إطمالومٝم٥م وهل دم هذا ايمٛمص سمتٚمثّؾ دم ؾمخِمٝم٥م ايم٣ًمرد، ايمذي اؽمتٗمقى زمّمٚمغم

صم٣مفمالً ، ىمام أٞمف أٞمْمؼ اجلامدات زمٚمخزوٞمف إطمالومل وايمقفمٓمل، َمقاصمٜم٣مً ايمُمخِمٝم٥م ايمرئٝمًٝم٥م
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هذا ايمٌماع  دم سمِمقير، وهٛم٣م سمٓمٜمر ومدرة ايم٘م٣مسم٤م ايمٖمٛمٝم٥م اظمذهٙم٥م، َمٛمٜم٣م ومقى َم٣ًمٞمدة يمف وهم٣مفمٙم٥م

 -زمكم هذه ايمٗمقى، وايمُمخِمٝم٥م ايمرئٝمًٝم٥م أو اظم٣ًمفمدة

 :ٗمقى أيّم٣ًم ٞمقفمكم َمـ ايمُمخِمٝم٣متاؽمتخدم ايم٘م٣مسم٤م وٚمـ هذه ايم

وهل شم٣مزمت٥م سمٌٗمك فمعم ضم٣مهل٣م َمـ زمداي٥م ايمٗمِم٥م إلم هن٣ميتٜم٣م، ٓ سمتْمقر : ايمُمخِمٝم٣مت ايمًٌٝمْم٥م ,

وهل ىمؾ ايمُمخِمٝم٣مت ايمتل ، ٕهن٣م زم٣مٕؽم٣مس سمقيمد َم٘متٚمٙم٥مفمعم ايمقرق ٓ سمٕمغم إضمداث ؿم٣ٌمئٔمٜم٣م

 (----جلٌـ،ا ايمٓمٙمؿ، ايمٗمًقة، ايمؼمزمٝم٥م،، ايمتخٙمػ، اجلٜمؾ)َمثٙم٦م إهم٘م٣مر أو ايمِمٖم٣مت 

سمت٘مُمػ ، زمح٤ًم سمْمقر إضمداث ايمتل سمتْمقر َمـ َمقومػ إلم آطمر: ايمُمخِمٝم٣مت ايمٛم٣مَمٝم٥م ,

سمتْمقر سمدرجيٝم٣ًم زمتٟمشمغم إضمداث أو ايمٓمروف آصمتامفمٝم٥م، ، َمالحمٜم٣م طمالل ايمند أو ايمقصػ

 (---ايمّمٚمغم، إَمقَم٥م، إزمقة، ايمػماءة)ي٘متٚمؾ سم٘مقيٛمٜم٣م َمع اىمتامل ايمٗمِم٥م 

ؿمريٗم٥م َم٣ٌمذة، يممح ، ٗم٥م ايمتحٙمٝمٙمٝم٥م دم فمرض ايمُمخِمٝم٣متوومد افمتٚمد ايم٘م٣مسم٤م ايمْمري ,

ايم٘م٣مسم٤م فمقاؿمٖمٜم٣م وأضم٣مؽمٝمًٜم٣م زمٟمؽمٙمقب سيح سمت٘مُمػ همٝمف ؾمخِمٝمتف، وسمقصمٝمٜمف ٕهم٘م٣مر 

 -ؾمخِمٝم٣مسمف وهمؼ ضم٣مصمتف واهلدف ايمذي رؽمٚمف هل٣م، ويِمػ َمالحمٜم٣م اخل٣مرصمٝم٥م فمعم يم٣ًمٞمف

يٙمؿ هب٣م  ىمام ضمرص ايم٘م٣مسم٤م فمعم إـمٜم٣مر إزمٔم٣مد ايمثالث، ايمتل جي٤م فمعم ىمؾ ىم٣مسم٤م أن

 -ايمٌٔمد ايمٛمٖمز، ايمٌٔمد آصمتامفمل، ايمٌٔمد اجلًٚمل: يمإلضم٣مؿم٥م زمرؽمؿ ايمُمخِمٝم٥م

خ0اٌنظشّبدخاٌؼٍّْخخادلغزخذِخخيفخىزاخاٌنمذخ-خبِغبً

 0Behaviorism Theoryخ%ادلنظٌسخاٌغٌٍوِ

سمتٝمح رم أن أضمٙمؾ ايمٛمص فمـ  ,ايمتل اطمؼمهت٣م يمٛمٗمد هذا ايمٛمص ,إن ايمرؤي٣م ايمٛمٗمدي٥م ايمذرائٔمٝم٥م 

سمٙمؽ  وسمْمٌٝمؼ، ايمٛمٖمز يمٙمٗم٣مرئ أو ايمٛم٣مومد، ضم٤ًم اظمٖمٜمقم ايمًٙمقىمل ايمٛمٖمزؿمريؼ ايمًٙمقك 

ايمتل ، ئمتٚمد فمعم فمٛم٣مسه٣م إؽم٣مؽمٝم٥م زم٣ميمٌح٧م فمـ مجٝمع ايمت٣ًمؤٓت، ايمٛمٓمري٥م دم ايمتحٙمٝمؾ

أو --- ايمخ--- وايمتل حتت٣مج إلم إصم٣مزم٥م أو رد همٔمؾ همٙمًٖمل أو ؽمٝم٣مد، يْمرضمٜم٣م ايم٘م٣مسم٤م دم ٞمِمف

٣مت سُمٕمْمّك زمٛمٗم٣مؾم٣مت َمٜمٚم٥م وَمٖمٝمدة يمٙمٚمتٙمٗمل واظمجتٚمع فمعم إؾم٘م٣ميمٝم٥م َمٔمٝمٛم٥م سمثغم صمديمٝم٥م أو صمديمٝم

 -وومد أذت إلم ذيمؽ آٞمٖم٣مً ---- ضمد ؽمقاء

 0Inference and Empathy Theoryخ%ادلنظٌسخاالعزنجبؿِ
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أي أن ايمٛم٣مومد إن َمٙمؽ ايمٗمدرة وايمدراي٥م ، سمٗمقم هذه ايمٛمٓمري٥م فمعم جم٣مل ايمتٗمٚمص ايمقصمداين

زمٛم٣مًء فمعم جت٣مرب ؽمٙمقىمٝم٥م ؽم٣مزمٗم٥م َمُم٣مهب٥م َمّر هب٣م  ،فمعم سمٗمّٚمص ضم٣ميم٥م إدي٤م ايمًٙمقىمٝم٥م، ايمٔمٙمٚمٝم٥م

همٝمًتٛمت٨م ويًتٛمٌط ، ؽمٝمٛمت٨م فمـ هذا ايمتٗمٚمص اإلٞم٣ًمين اؽمتٛم٣ٌمؿم٣ًم ظم٣م جيقل زمخ٣مؿمر إدي٤م ايمٛم٣مومد،

وهذا هق ايمقاصم٤م ايمٛمٗمدي إؽم٣مد، اؽمتخالص ايمٔمِم٣مرات ، إهم٘م٣مر اظمخٌقءة َم٣م زمكم ايمًْمقر

 -ٜمؿ َمـ اظمٛمٓمقَم٥م إطمالومٝم٥م يمٙمٚمجتٚمعايمٖم٘مري٥م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م يمرؽم٣ميم٥م إدي٤م وٞمممه٣م ىمجزء َم

خ0%ادلنظٌسخاٌؼمالِٔ

ىمام مل ، (ايمٗمرآن ايم٘مريؿ وزم٣مومل ايم٘مت٤م ايمًاموي٥م)مل أصمد دم ايمٛمص أي سمٛم٣مص َمع اظمٔمٗمقيمٝم٣مت 

مل أفمٜمده٣م، ومل أصمده٣م دم ، أصمد سمٛم٣مص٣ًم َمع ٞمِمقص أطمرى، وهذا ئمٛمل أن يمٙم٘م٣مسم٤م رؤي٥م صمديدة

 ---ايم٘مثغم َمـ ايمٛمِمقص ايمتل ؽمٌؼ رم ٞمٗمده٣م

 -ا رأيل ؿمٌٔم٣ًم، وهق دم ٞمْم٣مق َمٔمرهمتلهذ

 0Static coreخخخٌٍنضزاٌجإسحخاألعبعْخخاٌضبثخ-عبدعبً

وٓ جيقز يمٙمٛم٣مومد سمٕمٝمغمه٣م، ، وهل أيديقيمقصمٝم٥م ايم٘م٣مسم٤م إدزمٝم٥م وايمٖم٘مري٥م، وٞمٓمرسمف ٞمحق جمتٚمٔمف

 أو ايمتالفم٤م همٝمٜم٣م ٞمٗمدي٣ًم، وهل رؽم٣ميم٥م إٞم٣ًمٞمٝم٥م متّٝمز هب٣م إدي٤م فمٌد زراق فمقده ايمٕم٣ميمٌل دم َمٔمٓمؿ

ويٚمٗم٦م ايمتخٙمػ واجلٜمؾ، وٓ خُتٖمك ، ويالضمؼ ايمٓمٙمؿ، همٜمق ي٘مت٤م فمـ ايمٖمٗمراء، ٞمِمقصف

فمٙمٚمف ايمٕمزير ، أيديقيمقصمٝمتف ايمؼمزمقي٥م دم َمٔمٓمؿ ٞمِمقصف، همٜمق أؽمت٣مذ سمرزمقي ومدير

، وجترزمتف ايم٘مٌغمة دم همـ ايمتقاصؾ، وومدرسمف ايمٖم٣مئٗم٥م فمعم إيِم٣مل أهم٘م٣مره وفمٙمقَمف، زم٣ميمًٌٝم٘مقيمقصمٝم٥م

سُمٔمٛمك زم١ميِم٣مل رؽم٣ميم٥م ٕزمٛم٣مء جمتٚمٔمف ايمٔمريب ايم٘مٌغم، رؽم٣ميم٥م وصمداٞمٝم٥م ، َمّ٘مٛمتف َمـ سم٘مقيـ حمْم٥م شم٣مزمت٥م

يُمغم همٝمٜم٣م إلم ايمٖمٗمراء، ويدفمق إلم َمٗم٣موَم٥م اجلٜمؾ وايمتخٙمػ، زمٟمؽمٙمقب رَمزي همٙمًٖمل سمرزمقي 

 -ؾمٟمٞمف زمذيمؽ ؾمٟمن ىم٣ٌمر إدزم٣مء وفمٓمل،

 0Dynamic Possibillitiesخاالؽزّبالدخادلزؾشوخخيفخاٌنضخ-عبثؼبً

َمـ فمٗمالٞمٝم٥م ايمٛمص وسمالومح ، ايمتل سمتقايمد زمُم٘مؾ سمٙمٗم٣مئل ٥م َمـ إهم٘م٣مروهل ضمِمٝمٙم٥م نمغم هن٣مئٝم

ويًٚمك ايم٘م٣مسم٤م اظمجٝمد ، ايمتل سمًٚمك زم٣ميمرص٣مٞم٥م أو احلٌؽ دم ايمتٛمِمٝمص، أهم٘م٣مره، وسمٙمؽ ايمًٚم٥م
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وهق ٞمٔم٦م يّمع ايم٘م٣مسم٤م زمٚم٘م٣مٞم٥م ؽم٣مَمٝم٥م دم ايمتٔمٌغم إديب ، هلذه ايمٓم٣مهرة ايمٛمِّمّٝم٥م زم٣ميمٛمِّم٣مص

 ----ايمرصكم

اىمتٖمٝم٦م ، حثل فمـ اظمخٖمل واظمخٌقء َمـ إهم٘م٣مر دم هذا ايمٛمصوأٞم٣م َمـ طمالل متحٝميص وزم

زمِمٝمدي، وسمرىم٦م َم٣م زمٗمل يمٙمامورائٝم٣مت، وصٝمدي ىمٚمٝم٥م َمـ آضمتامٓت إيديقيمقصمٝم٥م ايمرؽم٣ميمٝم٥م 

 -ومد أطمتٙمػ همٝمٜم٣م َمع أطمريـ َمـ ايمٛمٗم٣مد واظمتٙمٗمكم

ف إفمدادًا أفمّد ٞمٖمً، ايمالهم٦م صمدًا أن ايم٘م٣مسم٤م صم٣مءٞم٣م هبذا ايمٛمص، وهق زم٘م٣مَمؾ اجل٣مهزي٥م ايمٗمت٣ميمٝم٥م

واحل٘مٚم٥م ، وايمٖمٙمًٖمٝم٥م، وايمٔم٣مؿمٖمٝم٥م، صمٝمدًا، وصم٣مء َمدصّمج٣ًم زمٟمؽمٙمحتف، ايمٖم٘مري٥م وإطمالومٝم٥م

وٚمغٌم يٌمخ ضمتك يِمٔمؼ َمـ يًٚمٔمف، مل يٖمتف أن ، واظمقفمٓم٥م، ومل يٛمَس أن يًتخدم ضمتك اظمدهمع

ايمتل صمٌٛم٦م وهل سمرى اظمًٝمح يِمٙم٤م، ؾم٘مؽ دم إَم٘م٣مٞمٝم٣مهت٣م زمٚمت٣مزمٔم٥م اظمًغمة َمع  يتٜمؿ إَمقَم٥م

وىم٣من َمٌّمٔمف وم٣مؽمٝم٣ًم صمدًا ويم٘مٛمف ذه٤م فمٚمٝمٗم٣مً دم اؽمتئِم٣مل أهم٥م، ضمٝمٛمام ضم٘مؿ ، قيم٥م اظمٌتقرةايمْمٖم

 !---اجلقاد ايمذي يٖمُمؾ زم٣ميم٣ًٌموم٣مت ُيٗمتؾ، فمعم اظمجرم زمؾ وٞمّٖمذ همٝمف ضم٘مؿ اظمقت زم٣مإلؿمالوم٥م اظمٜمٝمٛم٥م

يمٝمالومل فمٛمد رزمف أيّم٣ًم اجلزاء اظمًتحؼ، هم٣مجلريٚم٥م --- وُيٖمظ َم٣م زمٗمل َمـ ىمراَمتف فمٛمدَم٣م يٛمتحر

 -ىم٣مٞم٦م خمّٙم٥م زمممف اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

، يم٘مٛمف مل جئمٙمٛم٣م ٞمٗمػ ؿمقيالً  !---سم٣ًمؤٓسمف ايمٖمٙمًٖمٝم٥م وايمقصمداٞمٝم٥م وؤمتٛم٣م أَم٣مم ضمغمة إصمقزم٥م

وحم٣مىم٣مسمف ايمٔمٗمٙمٝم٥م يمٙم٘مثغم َمـ ايمثٗم٣مهم٣مت إطمالومٝم٥م ، زمؾ أؽمٔمٖمٛم٣م زمٟمصمقزم٥م َمـ همٝمض جت٣مرزمف ايمؼمزمقي٥م

 ---َمـ ايمٔمٙمقم ايمٛمٖمًٝم٥م وايمٖمٙمًٖمٝم٥م، اظمّْمٙمع فمٙمٝمٜم٣م

، زمؾ صمٝمّش ىمؾ َم٣م يٚم٘مـ أن سمٗمع فمٙمٝمف ايمٔمكم َمـ مج٣مدات همٟمٞمْمٗمٜم٣م، فمداد ٞمٖمًفمل ي٘متِػ زم١م

 ---وزم٧م همٝمٜم٣م احلرىم٥م واحلٝم٣مة ضمتك ضم٣مىم٦م أي ىم٣مئـ ضمل َمـ أورم إيم٣ٌمب

ىمام اؽمتٗمدم ايمِمٖم٣مت َمـ فم٣ممل نمغم اظمرئٝم٣مت، وأؿمٙمٗمٜم٣م سمٌ٘مل وسمٛمتحر ومتقت وسُمٕمت٣مل وسمُمٚمئز 

 ----وسمٛمدد وووو

 !؟----أي طمٝم٣مل هذا وأي ازمت٘م٣مر

يم٘مـ إؽمٙمقب ايمذي محٙمٜم٣م ايم٘م٣مسم٤م زمف إيمٝمٛم٣م، أؽمٙمقب هق ، ومِم٥م َمٔمروهم٥م، ن ايمٗمِم٥م زم٣ميمقاومعإ

وصمقهري٥م ايمرؽم٣ميم٥م ايمتل أراد إيِم٣مهل٣م، وّٚمٛمٜم٣م زمٙمٖم٣مهم٥م همخٚم٥م مجٝمٙم٥م إيمقان ، نم٣مي٥م زم٣مإلَمت٣مع إديب
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ٜم٣م إن ىم٣من ٓزمد يمٛم٣م َمـ ٞمزفم، ومممسمف اجلاميمٝم٥م جتٔمٙمٛم٣م ٞمٗمػ أَم٣مَمٜم٣م ؿمقياًل، هن٣مب اظم٣ًمس هب٣م، َمذّه٥ٌم

وضمرص َمتٔم٤م، اؽمتٙمزم َمٛمل أن اؽمتٛمٖمر ىمؾ ضمقاد ، هم٣ميمٛمزع ىم٣من زمتٟمّن َمٖمرط، يمٛمرى صمقهره٣م

َمٌتٔمدة فمـ ىمؾ َم٣م يٚم٘مـ أن يُمٕمٙمٛمل أو يدطمٙمٛمل زمٕمٖمٙم٥م، سم٘مقن ٞمتٝمجتٜم٣م إمه٣مل ، وصمقارضمل

 ---إن جتٔمدت سمٙمؽ ايمٙمٖم٣مهم٥م، صٕمغم، أؽمتحؼ فمٙمٝمف ىمؾ يمقم

 0Moral Background or Themeخاخلٍفْخخاألخاللْخخٌٍنضخأًخاٌضّْخخ-صبِنبًخ

ىمؾ َم٣م همٝمف يديـ سمٙمؽ  همجٔمؾ، يمٗمد ٞمجح إدي٤م دم سمثٌٝم٦م اظمٓم٣مهر إطمالومٝم٥م يمٙمٚمجتٚمع

وصمٔمؾ ، َمع أهن٣م ارسُم٘م٦ٌم حت٦م ؽمت٣مر ايمؼمزمٝم٥م واإلرؾم٣مد، اجلريٚم٥م اظمخؼموم٥م يم٘مؾ احلقاصمز واظمقاٞمع

ي٥م ايمذي ٞمٟمى اظمجتٚمع فمـ سمٛمٖمٝمذه زمدفمقى أن إب يتٚمتع زمحؼ ايمقٓ,اظمجرم يٛمّٖمذ احل٘مؿ 

وهٛم٣م رؽم٣ميم٥م طمٖمّٝم٥م أيّم٣ًم أراد ايم٘م٣مسم٤م سمٌٙمٝمٕمٜم٣م، وهل ختص اظمجتٚمع، ايمذي ، زمٛمٖمًف ,وايمقص٣مي٥م

َمـ أي ، ومد يتٜم٣مون هب٣م أضمٝم٣مٞم٣ًم، وهل مح٣مي٥م ايمْمٖمقيم٥م ود أي افمتداء صمًدي، فمٙمٝمف َمٜمٚم٥م صمٙمٝمٙم٥م

وٞممم شمٗم٣مهم٥م أهي٥م ، زمًـ ومقاٞمكم رادفم٥م ٓ سمًتثٛمل أضمداً --- ؾمخص َمٜمام زمٙمٕم٦م درصم٥م ومرازمتف

زمحٝم٧م خترج اظمرأة َمـ ضمٝمّز اخلقف وايمتٌٔمٝم٥م ايمٔمٚمٝم٣مء، إذ ىمٝمػ ، وسمدفمٝمؿ إَمقَم٥م، ومقيٚم٥مسمرزمقي٥م 

ٕم أن سمرى َم٣م ضمِمؾ يمٖمٙمذة ىمٌده٣م ىمام ورد دم هذه ايمٗمِم٥م، وجتٌـ فمـ أي َمقومػ هجقَمل أو 

 !؟---دهم٣مفمل

 0Supporting Digital Analysisخاٌزؾًٍْخاٌشلِّخاٌزسائؼِخاٌغبٔذخ-ربعؼبً

((، testعم صمدار ٞمٗمدي فمٙمٚمل ومقي، فمقم أن أطمتػم هذا ايمتحٙمٝمؾ وٕؽمٛمد حتٙمٝمقم يمٙمٛمص فم

شمؿ ضم٣ًمهب٣م رومٚمٝم٣ًم، ٕشم٦ٌم رصمح٣من ، زمجٚمع مجٝمع ايمدٓٓت احلًٝم٥م وإفمٚمدة ايمرَمزي٥م وحتٙمٝمٙمٜم٣م

وزمذيمؽ أىمقن ، وحتديد درصم٥م اظمٝمؾ يم٘مؾ واضمدة َمٛمٜم٣م، ايمدٓٓت وَمقازٞمتٜم٣م َمع زمٔمّمٜم٣م ايمٌٔمض

وسمزرع ايمٝمٗمكم ، ٓ سمٗمٌؾ ايمُمؽ، ، زمٟمضم٘م٣مم رومٚمٝم٥م زمحت٥مومد أؽمٛمدت آرائل ايمٛمٗمدي٥م رومٚمٝم٣ًم وضم٣ًمزمٝم٣مً 

، (جتٛمٝمس ايمٛمص)وَمـ طمالهل٣م ٞمحدد هقي٥م ايم٘م٣مسم٤م وهقي٥م ايمٛمص --- يمدى ىمؾ َمتٙمٍؼ أو ٞم٣مومد

ودراؽم٥م فمٚمٗمف إديب ودرصم٥م و وٞمٔمٛمل زمف همٔم٣ميمٝم٥م اؽمتٛم٣ٌمط هقي٥م ايم٘م٣مسم٤م وايمٛمص أدزمٝم٣ًم وإٞم٣ًمٞمٝم٣مً 

خراج مجٝمع إفمٚمدة ايمٙم٣ًمٞمٝم٥م وايمدٓٓت احلًٝم٥م وهٛم٣م ٞمٗمقم زم٣مؽمت اٞمزي٣مضمف إديب احل٣مرم ورَمزيتف،

وحتقيٙمٜم٣م إلم ، أو َم٣م يٛمقب فمٛمٜم٣م َمـ َمرادهم٣مت وَمٔم٣مىم٣ًمت، وضم٣ًمهب٣م ودرصم٥م سم٘مراره٣م دم ايمٛمص

 :يقم أروم٣مم زمْمريٗم٥م ضم٣ًمزمٝم٥م، وىم٣مٞم٦م ايمٛمتٝمج٥م َم٣م
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 :ايمدٓٓت احلًٝم٥م اإلجي٣مزمٝم٥م

 3: زمراءة

 3: زمٝم٣مض

 1: احل٤م

 1: إَمؾ

 1: ضمري٥م

 1: هب٣مء

 3: ايمٛمٗم٣مء

 13: ظمجٚمقعا

 :ايمدٓٓت احلًٝم٥م ايمًٙمٌٝم٥م

 3: فمٗم٣مب

 3: ؽمقاد

 5: وم٣ًموة

 2: فمٛمػ

 5: ايمٕمّم٤م

 1: ايمٗمٌح

 2: اجلٌـ

 5: ايمٌ٘م٣مء واحلزن

 3: اظمآد

 4: ايمتُم٣مؤم

 3: ايمٝمٟمس وايمٛمدم

 4: ايمٖمُمؾ
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 3: َمقت وضمداد

 43: اظمجٚمقع

 ٞمالضمظ أن هٛم٣مك نمٙم٥ٌم ىمٌغمة يمٙمدٓٓت احلًٝم٥م ايمًٙمٌٝم٥م فمعم اإلجي٣مزمٝم٥م زمٚمٗمدار

43,13=32 

وهذا ؿمٌٝمٔمل ىمقن ايمٛمص ُي٘مل صمريٚم٥م اصمتامفمٝم٥م زمحؼ ، ايم٘م٣مسم٤م دم هذا ايمٛمص َمتُم٣مئؿ

 اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

 :آصمتامفمٝم٥م ايمدٓٓت احلًٝم٥م

 7: أزمقة

 4: أَمقَم٥م

 2: اٞمحراف

 3: أَمراض

 3: ـمٙمؿ

 4: اٞمتح٣مر

 3: ىمذب

 4: وٝم٣مع

 6: إٞم٣ًمٞمٝم٥م

 8: ختٙمػ وصمٜمؾ

 5: دَم٣مء وذزمح

 49اظمجٚمقع= 

، ، يرصد أَمراض وصمداٞمٝم٥م واصمتامفمٝم٥م ومد سمِمؾ إلم اجلريٚم٥مَمقوقع ايمٛمص اصمتامفمل وصمداين

 -هم٣ميم٘م٣مسم٤م وصمداين ي٘مت٤م اهلؿ آصمتامفمل، يرصد أَمراض اظمجتٚمع وَمآؽمٝمف ويٚمٝمؾ إلم ايمتُم٣مؤم

 :دٓٓت رَمزي٥م همٙمًٖمٝم٥م
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 9: ىمت٣مب وصٖمح٣مت

 4: ايمٖمِمؾ

 2: صٙم٤م اظمًٝمح

 3: َمٜمٙمٜمؾ

 4: سم٘مًغم

 13: سم٣ًمؤٓت

 14: سمٔمج٤م واؽمتٛم٘م٣مر

 9: فمٗمؾ ووٚمغم

 58جٚمقع=اظم

 وصمداين يٚمٝمؾ إلم ايمتُم٣مؤم ايمٛمص رَمزي همٙمًٖمل وفمٓمل,وىمٛمتٝمج٥م هن٣مئٝم٥م  ,هم١مذاً 

خ0اخلبمتخخ-ػبششاًخ
وىمقّم يٗمكم زمٟمين مل أهمِِف ضمٗمف، هم٣ميمٕمقص همٝمف  أهنل صمقيمتل زمكم صمٛم٣مت هذا ايمٛمص إديب ايمرائع،

 ىمام يًتحؼ ومد يٟمطّمذ َمٛمل ايم٘مثغم َمـ ايمِمٖمح٣مت، َم٣م ٓ جم٣مل يمٛمممه،

متّ٘مٛم٦م َمـ ؽمقق هم٘مرة صمٝمدة وَمٔمٗمقيم٥م فمـ ايمرؤي٣م ايمتحٙمٝمٙمٝم٥م ايمٛمٗمدي٥م أمتٛمك أن أىمقن ومد 

وأن أىمقن ومد ٞمجح٦م ، وايمتل ىم٣مٞم٦م ٞمت٣مج صمٜمد اؽمتٚمر يمًٛمقات َمـ ومٌِؾ واؤمٜم٣م، ايمػمانمامسمٝم٥م

زمتْمٌٝمٗمٜم٣م فمٚمٙمٝم٣ًم، حتٝم٣ميت إلم إؽمت٣مذ إدي٤م وايمٛم٣مومد ايم٘مٌغم فمٌد ايمرزاق فمقده ايمٕم٣ميمٌل، فمعم َم٣م 

 -----وأرومك فمٙمقم ايمٛمٗمد إديب، يتحٖمٛم٣م زمف َمـ روائع ايمٛمِمقص
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 ػجريخخبٌذخحيِْ.خد

خ؟!....ًىًخرؼبلتخاٌرباءح0خلظخ
خػجذخاٌشصاقخػٌدهخاٌغبٌيب

ىمت٣مب ، َمدرؽمتٜم٣م إولم أَمقَم٥م، ىمت٣مزم٣ًم َمـ أوراق ٞم٣مصٔم٥م ايمٌٝم٣مض، ٞمًتٜمؾ زمره٥م ضمٝم٣مسمٛم٣م إولم

تٗمٙم٤م سمٙمؽ سم، َمٛمٌع إيمقان واظمُم٣مفمر، إَمؾ َمؼمفم٥م زمٙمقن احلٌق، صٖمح٣مسمف ٓ سمٔمرف ايمًقاد

جتٜمؾ َمٔم٣مين هجامت ايمقصمع وخم٣ميم٤م ، دم دٞمٝم٣م اهلل زمحري٥م وهب٣مء، ايمِمٖمح٣مت دم ري٣مح ايمػماءة

وم٣ًموة إومدار ، وأطمرى، أضمٝم٣مٞم٣ًم سمًقومٜم٣م فمِم٣م وم٣ًموة إَمقَم٥م أو إزمقة َمٔم٣مً ، ايمٓمروف

همٝمٛمحرف اظم٣ًمر ، زمٙمًٔم٣مت َمـ أمل، ضمتك يٙمثؿ اظمجتٚمع صمًده ايمٕمض، زمْمر ايمزَمـو وايمٓمروف

رائح٥م إَمقَم٥م اظمٛمحرهم٥م ومٙمٝمالً فمـ و، وسمٛمديمؼ ايمٔمْمقر همقق ه٣مَم٣مت إضم٣مؽمٝمس ،ٞمحق ايمًقاد

، ضمكم ئمٙمقه٣م ايمِمدأ وايمِمالزم٥م وايمٗمٌح، وسمتُمّقه ايمِمٖمح٣مت، همٝمٛمتحر ايمٌٝم٣مض، طمط أهمؼ ايمٛمٗم٣مء

همقق وم٣مرفم٥م ، زمدَم٣مء ايمػماءة اظمذزمقضم٥م زمً٘م٣مىمكم اجلٜمؾ ويتٙمْمخ ايمٖمِمؾ إول َمـ هذا ايم٘مت٣مب

وخيٙمع ، فمٛمده٣م يتٚمزق ايمٛمٗم٣مء زمكم ىمث٣ٌمن إزمقة اهلش، واظمآد إَمراضو ايمٕمّم٤مو ؿمريؼ ايمٕمؾ

دو َمـ يمًٔم٣مت ايمٓمٙمؿ، رداء ايمِمٖم٣مء اظمٜمٙمٜمؾ همتتٔمثر ، يرسمدي شمقزم٣ًم َمـ طمُم٤مو، ايم٘م٣مذب ايمتُمدُّ

فمـ ، سمت٣ًمءل زمٖم٣مه َمٖمٕمقر اٞمده٣مؾم٣مً ، اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م وهل حتٚمؾ صٙمٝم٤م ايمقضمُمٝم٥م فمعم ـمٜمره٣م اظمٛمٜمد

أن ، فمت٤م وم٣مس ئمٙمق ؾمٖم٣مه ايمًٙمقك، ٕمٝمغم اظمٔم٘مقسصمٜمؾ ايمتٌمف وٞمت٣مٞم٥م ايمًٙمقك وٞمت٣مئ٨م ايمت

ويُم٣مهد اظمًٝمح وهق يِمٙم٤م همقق صٖمح٣مت هذا ايم٘مت٣مب َمـ صمديد ، ايمتٌمف يٗمٌؾ زم٣مٞمحراف

 !---فمج٣ٌمً --- -!؟أهق صمٌـ أم اٞمحراف، وزمِمٚم٦م

وسمٔم٣ملم صقت ، وٞمزل نمٝم٧م ٞمقاـمره٣م نمّم٣ٌمً ، وومد اهنٚمرت دَمقع اظمالئ٘م٥م، هم٣مو٦م ىمٙمامسمف دَم٣مً 

وسمِمٖمؼ ، صمدران ايمٌٝم٦م سميب زمٝمدهي٣م أؽمٖم٣مً ، وضمممصم٥م إوراق، نإنمِم٣مو ٞمحٝم٤م إؾمج٣مر

همتٕم٣موٝم٦م ٓٞمٌٜم٣مر ، َمـ رأد وسمٗمؼمب ايمًٗمقف، وهل سمٔمٙمـ ضمداداً ، إزمقاب أىمٖمٜم٣م ٞمدَم٣مً 

 :ٓ يِمدق َم٣ًمَمٔمل زمام

وأومًؿ أين يمـ أهمٔمٙمٜم٣م ، أفمد رم يدَي اظمٗمْمقفم٥م---- يمـ أىمقن وومح٣ًم زمٔمد ايمٝمقم، أيب أفمدك ",

 " ؟!----َمرة أطمرى
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ومد و، ضمكم يٙمٗمٝمف يم٣ًمن زمريء، ُيَزُن ويٌ٘مل ىمام ايمٌمم، ول َمرة أىمتُمػ أن ايم٘مالم ٞمٖمًفوٕ

ضمزَم٥م َمٙمقٞم٥م َمـ ، وىم٣من يزهق زمكم احلّمقر، اضمتٖم٣مل مجٝمؾ، دم ايمُمٜمر اظم٣ميض، أؿمٖمٟم ؾمٚمٔمتكم

ؽمقى أن ، رء ٓ يٗمٌؾ فمٛمقاٞم٣مً أو سمقوٝمح٣مً ، سمتحداه َمٙمٔمٗم٥م ايمْمٔم٣مم أن يتٚمّ٘مٛمٜم٣م، وأن، زهقر

 :سمٗمقل

 " ؟!---أن ي٘مقن ايمتخٙمػ هبذا اجلػموت َمٔمٗمقل" ,

وومد ، وأٞم٣م أرى يديف اظمٔمِمقزمتكم زمّمامد اظمُمٖمك، و٣مع ايمٖم٘مر وهرب ايمٔمٗمؾ َمـ مججٚمتل

 :وسم٣ًمءيم٦م، يم٘مـ يمٙمجٜمؾ رأي دم ذيمؽ؟ يدان زمال رؽمٕمكم َم٣م هم٣مئدهتام، نم٣مب فمٛمٜمام ايمرؽمٕمكم

ّؿ رزمٝمٔم٣ًم وئًمك َمِمغمًا حمتقَم٣ًم يمػمفمؿ َمـ زهر أسم، أئمٗمؾ أن ي٘مقن ايمٔمٗم٣مب َمقسم٣ًم زمحٝم٣مة ",

 " ؟!----ٞمحق إطمر زمخْمًك هئم٥م

، ايمٔمٗمؾ اهلرب َمـ مججٚمتل صمزفم٣مً  ومرر، ىم٣مرشم٥م إٞم٣ًمٞمٝم٥م فمديٚم٥م اظم٣ميض وفمِمٝم٥م فمعم ايمتِمديؼ

اجلٙمد ، هم٣ممل وومػ نمّْمك ىمؾ رء وٓ يتحٚمؾ ايمِمٚمقد، وضم٣مول ايمّمٚمغم أن يٖمٔمٙمٜم٣م اضمتج٣مصم٣مً 

ب، د ُيدث أو يٗم٣ملوٓ ٞمجد َمـ صمدي، ٞمحـ دم فمٌم سم٘مرر همٝمف ىمؾ ومقل وضمدث، همٌ٘مك  وىمذَّ

َـّ  ب آفمتٗم٣مَد ويْمرد ايمِمدَق ، وَم٣م همقق َمنح اظمقومػ أن، ايمٓم همام ُيدث ، إن ضمي، ي٘مذِّ

، ضمتك َمـ ايمقاومع ٞمٖمًفو، ايمٕمرازم٥م أصمّد َمـ اجلديد وأنمرب َمـ، يٛمدى يمف صمٌكم ايمِمدق فمروم٣مً 

وطمزًا  ئم٣موم٤م زم١منمراق رؽمٕمٝمف، زمرفمؿ ي٘من ضم٣مصم٥م دم ايمٌٝم٦م، صمٛم٣مي٥م خمّٙم٥م زمممف اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

، يتٌٔمٜم٣م ايمٗمْمع فمالصم٣مً هئم٣ًم إلٞمٗم٣مذ َم٣م سمٌٗمك َمٛمف، يتًٚمؿ ايمرؽمٕم٣من، زمٚم٣ًمَمغم احل٣مصم٥م اظم٘مًقرة

أم ؽمٝمْمرده ايمزَمـ  ؟---ؿمٖمٙمف همِمٙمف ايمث٣مين َمٙمْمخ زمدَم٣مء، همٜمؾ هلذه إب احلؼ أن ي٘مٚمؾ ىمت٣مزم٣مً 

 " ؟!-----ويؼمك ايمتٟميمٝمػ يمٙمٗمدر

ؾ إزمقة ايمث٣مين دم ىمت٣مزمف أب يتِمقر أٞمف ىمت٤م همِم، هق سم٣ًمؤل صٔم٤م َمٛمحن فمـ اإلصم٣مزم٥م

وهق ٓ ئمٙمؿ ضمجؿ ايمتخٙمػ وايمٖمُمؾ دم َمدرؽم٥م إزمقة ، إزمٝمض اظمٖمتقح زمرصمقيم٥م وىمػمي٣مء

ودم ايمتٟميمٝمػ زمتٖمقق دم ايمقضمُمٝم٥م ، ضمكم سمٔمّقق ايم٘مت٣مب وهمُمٙم٦م إزمقة دم ىمت٣مزم٥م همِمٙمٜم٣م، اظممموطم٥م

ٓ يًٚمٔمف إٓ  ومٙم٦م يمٛمٖمز زمِمقت طم٣مهم٦م، وسمًّٙمؿ ايمزَمـ ايمتٟميمٝمػ يمٝم٘مٚمؾ زمٛمٝم٥م اظمٟمؽم٣مة، وايمتخٙمػ

 :وٚمغمي ايمذي هيؿ زم٣مهلروب هق أيّم٣مً 
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دم ، همٜمؾ إَّمقَم٥م ؽمتٖمُمؾ أيّم٣مً ، َم٣مداَم٦م إزمقة ومد اٞمتحرت همقق فمت٣ٌمت زمقازم٥م ايمٖمُمؾ ",

 " ؟!-----ىمت٣مزم٥م همِمٙمٜم٣م َمـ هذا ايم٘مت٣مب

ُي٣مول أن ، ىم٣من َمٟمطمقذًا هبقل اظمقومػ، فمجز وٚمغمي فمـ اإلصم٣مزم٥م يم٘مؾ سمٙمؽ ايمت٣ًمؤٓت

 :همٗمٙم٦م خم٣مؿم٣ٌمً ، سمٙمؽو ٓ إؾمٕم٣ميمف زمت٣ًمؤٓيت اظمت٘مرريمق، يٙمحؼ فمٗمقم زم٣ميمٖمرار

وهق هيتز ، أصم٣مب وٚمغمي زمتٙمٔمثؿ " ؟!----ىمؾ يقم، وهؾ ُيدث ذيمؽ يمػمافمٚمٛم٣م وزهقرٞم٣م"

 :َمـ ايمٕمّم٤م َمـ هقل َم٣م يتحرك فمعم َمنح اظمقومػ

وَم٣م ، ونمزا زهقره٣م وزمرافمٚمٜم٣م آصٖمرار يم٘مـ َم٣م أدرىمف أٞمف ومد ذزمٙم٦م ضمدائٗمٛم٣م، ٓ أـمـ ",

ضممم همٝمٔمٛمؼ زصم٣مصم٥م ايمتخٙمػ ايمذي يٛمت٣مب صمًد ، فم٘مز وسمْمقر ممجقج ُيدث َمـ حتي

َمتُم٣مئاًم زمُم٘مؾ َمتُم٣مئؿ يمدرصم٥م أين أضم٦ٌٌم و جئمٙمٛمل صم٣مزَم٣مً ، اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م اظمزدضمؿ زم٣مَٕمراض

همام زم٣ميمؽ يمق --- هروزم٣ًم َمـ ايمِمدَم٣مت ايمتل أراه٣م ىمؾ يقم، وومررت ايمٔمٝمش همٝمف، ايمتُم٣مؤم ٞمٖمًف

 " ؟!----حترر هذا ايمتحي َمـ فمٛمؼ زصم٣مصم٥م ايمتخٙمػ

همقق  ,دون ؾمٔمقر ,ايمٝم٣مئس وأٞم٣م أرزم٦م ، جلقاب وٚمغمي اظمٔمتقه، هززت رأد ويدي

، وإوص٣مل وهق َمٜمٙمٜمؾ ايمّمٚمغم واإلضم٣ًمس، ىمتػ إب ايمٔم٣مئد َمـ َمٔمرىم٥م ايمٓمٙمؿ اخل٣مهة

وايمٔمْمػ  ضمكم سم٘منت ايمؼمزمٝم٥م وايمتٔمٙمٝمؿ وايمقفمل وإزمقة واإلٞم٣ًمٞمٝم٥م وايمثٗم٣مهم٥م واحلٛم٣من وايمت٣ًمَمح

 -----يمِمٙم٥ٌمايمتخٙمػ ا فمعم صخرة

 صقت اإلؿمالوم٥م زمرأس ضمِم٣من إزمقة اظم٘مًقر،،،، أيٗمٓمٛمل َمـ هذا ايمٓمٙمؿ

 فمٌغم ُيٝمل- د



299 

 

ارببىبدخاٌنمذخاألدثِخيفخٌْجْبخخاليخاٌنظفخاٌضبِٔخِٓخاٌمشْخ-7
 اٌؼششّٓخمنٌرعب

 2229حٚمد ؽم٣ممل ايمٔمقاد فمكم ؾمٚمس أداب ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م وآداهب٣م ايمدىمتقراه ظمؽم٣ممل ا

ازمتداء زم٣محل٣ميم٥م ، ب زمٚمختٙمػ أصمٛم٣مؽمف دم أي زَم٣من وَم٘م٣من زم٣ميمٛمٗمد وايمتٗمٝمٝمؿاومؼمن َمٝمالد إد"

واٞمتٜم٣مء زم٣مٔراء ايمُمٖمقي٥م واظم٘متقزم٥م ايمتل ، إولم ايمتل سمالزم اظمٛمت٨م حلٓم٥م إٞمُم٣مئف يمٔمٚمٙمف إديب

 سمِمدر فمـ اظمٜمتٚمكم زم٣ميمٙمٕم٥م إدزمٝم٥م ايمراومٝم٥م زم٘مؾ َمًٚمٝم٣مهت٣م

إَم٣مىمـ ايمتل ىم٣مٞم٦م َمٛمتدى يمٙمرواد وومد ؽمجٙم٦م يمٛم٣م ىمت٤م سم٣مريخ إدب ىمثغمًا َمـ إؽمامء و

َمـ ايمُمٔمراء وايمرواة وايمٛمٗم٣مد واحل٘م٣مم ايمذيـ ىم٣من هلؿ ايمِمقت اظمًٚمقع وىمٙمٚم٥م ايمٖمِمؾ دم 

 سمٖمّمٝمؾ ٞمت٣مج هذا ايمُم٣مفمر فمـ ذاك

وَم٣م أصح٣مب احلقيمٝم٣مت إٓ ٞمٚمقذج ضمل يمٙمٚمٜمتٚمكم زم٣ميمٛمت٣مج إديب دم ؽمٌٝمؾ أن خترج أفمامهلؿ 

 -دم أهبك ضمٙم٥م ؾم٘ماًل وَمّمٚمقٞم٣مً 

اإلؽمالَمل أطمذ ايمٛمٗمد يٛمٜم٨م ايمٛمٜم٨م ايمقاومٔمل اظمرسمٌط زمٗمٝمؿ احلٝم٣مة ايمتك صم٣مء هب٣م ايمديـ ودم ايمٔمٌم 

، همٚمٗمٝم٣مس ايمٛمت٣مج إديب ايمراومل َم٣م ىم٣من َمْم٣مزمٗم٣ًم يمتٔم٣ميمٝمؿ ايمممئم٥م اإلؽمالَمٝم٥م، اإلؽمالَمل اجلديد

 -ويمٝمس َمٔمٛمك ذيمؽ سمٗمديٚمٜمؿ يمٙمٚمّمٚمقن فمعم ضم٣ًمب ايمُم٘مؾ

ودطمقل ، سم٣ًمع رومٔم٥م ايمدويم٥م اإلؽمالَمٝم٥موه٘مذا أطمذت َمٔم٣ممل ايمٛمٗمد سمٓمٜمر صمٙمٝم٥م وٓؽمٝمام زمٔمد ا

وزمدت َمالَمح اظمذاه٤م دم إدب ، هم٣مَمتزصم٦م إهم٘م٣مر وسم٣ٌميٛم٦م أراء، ايمثٗم٣مهم٣مت نمغم ايمٔمرزمٝم٥م

، وسمٌٔم٦م ذيمؽ ضمرىم٥م ايمٛمٗمد: ٕٞمف يمٝمس زمٚمٔمزل فمـ ىمؾ هذه ايمتٕمغمات، وايمٙمٕم٥م وايمٌالنم٥م زم٣ميمٓمٜمقر

 -زمؾ هق ٞمتٝمج٥م يم٘مؾ هذه ايمٔمقاَمؾ جمتٚمٔم٥م

يمٛمٗم٣مد ىم٣مٞمقا جمٌقريـ فمعم احلرىم٥م إدزمٝم٥م دم خمتٙمػ إزَمٛم٥م يدرك أن اويمٔمؾ اظمْمٙمع فمعم َمًغمة 

يم٘مـ سمٙمؽ ، ضمتك وإن صم٣مءت آراؤهؿ طمالهم٣ًم ظم٣م يراه أويمئؽ اظمٛمتجقن، طمْمك اظمٌدفمكم ايمًغم دم

، ِمقنمف ايمُمٔمراء وايم٘مت٣مبيإؿم٣مر َم٣م  ٝم٥م أم إجي٣مزمٝم٥م هم١مهن٣م سمٌٗمك سمدور دمايمٛمٓمرات ؽمقاء أىم٣مٞم٦م ؽمٙمٌ
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وهذا ، طمط َمتقاز هل٣م ؽم٣مر ايمٛمٗم٣مد دم، ٖمٜم٣م َمذه٣ًٌم أدزمٝم٣مً َمثاًل زمقص همٔمٛمدَم٣م ـمٜمرت ايم٘مالؽمٝم٘مٝم٥م

 -يٛمْمٌؼ فمعم ىمؾ اظمدارس ايمٖم٘مري٥م إطمرى

وإدراك ، فم٣مم ٞمّمقج شمٗم٣مدم يمٝمٌٝم٣م َم٠مذ فمعم  َم٣م سمٗمدم هم١من ـمٜمقر ضمرىم٥م ٞمٗمدي٥م دموسمٟمؽمٝم٣ًًم فمعم

٣مه٣مسمف وزمروز ايمذى أصٌح ـم٣مهرًا يمٙمٔمٝم٣من دم سمٔمدد اجت، ظمتْمٙم٣ٌمت اظم٣ًمر إديب زمٟمؾم٘م٣ميمف اظمختٙمٖم٥م

وٓ ، إذ يمٝم٦ًم هٛم٣ميمؽ ضمرىم٥م ٞمٗمدي٥م يمٝمٌٝم٥م َمٛمٖمِمٙم٥م فمـ اإلؿم٣مر ايمٔمريب ايمٔم٣مم، أفمالَمف ورواده

 -ايمٔمريب زمٚمٔمزل فمـ احلرىم٥م إدزمٝم٥م وايمٛمٗمدي٥م ايمٔم٣مظمٝم٥م

ظم٣مذا اطمت٣مر ايم٣ٌمضم٧م ايمٛمِمػ ايمث٣مين َمـ ايمٗمرن ايمٔممميـ همؼمة حمددة : ويمٔمؾ ؽم٣مئاًل يٗمقل

 ؟يمدراؽمتف

رسمٌْم٥م زمٟمَمقر ىمثغمة َمٛمٜم٣م احل٣ميم٥م ايمًٝم٣مؽمٝم٥م وآومتِم٣مدي٥م واإلصم٣مزم٥م فمعم هذا ايم٠ًمال َم

وأومِمد ، همٙمٝمٌٝم٣م ىم٣مٞم٦م سمرزح حت٦م آضمتالل اإليْم٣مرم ايمذي أدى إلم فمدم آؽمتٗمرار، وآصمتامفمٝم٥م

هم٘م٣مٞم٦م همؼمة اخلٚمًٝمٛمٝم٣مت وايمًتٝمٛمٝم٣مت زمداي٥م ضمٗمٝمٗمٝم٥م يمٙمتْمقر ، زم٣مٓؽمتٗمرار ايمٖم٘مري وايمتٔمٙمٝمٚمل

ٞمُم٣مط أديب وٞمٗمدي ذم ايمِمحػ واظمجالت ووؽم٣مئؾ اظمٙمحقظ دم جم٣مل ايمٛممم وايمْم٣ٌمفم٥م وزمروز 

 -اإلفمالم دم ذيمؽ ايمقوم٦م

 :أؽم٣ٌمب اطمتٝم٣مر اظمقوقع

رنم٥ٌم ايم٣ٌمضم٧م ذم فمٚمؾ يًٜمؿ دم زمٝم٣من ايمدور احلٗمٝمٗمل يمٙمٛمٗم٣مد ايمٙمٝمٌٝمكم دم جم٣مل ايمدراؽم٣مت  - 1

 -إدزمٝم٥م

 -إيمٗم٣مء ايمّمقء فمعم َمالَمح ايمتجديد دم اخلْم٣مب ايمٛمٗمدي دم يمٝمٌٝم٣م , 2

وَم٣م ومدَمقه ٕصمؾ ، َمـ اهتؿ زمرصد ضمرىم٥م ايمٛمٗم٣مد ايمٙمٝمٌٝمكم ,د فمٙمٚمل فمعم ضم ,مل أصمد  , 3

 -ايمرهمع َمـ َمًتقى ايمٛمُم٣مط إديب

زمٝم٣من آجت٣مه٣مت ايمٛمٗمدي٥م يمٙم٘مّت٣مب ايمٙمٝمٌٝمكم دم همؼمة زَم٣مٞمٝم٥م يٚم٘مـ أن يِمْمٙمح فمعم  , 4

 (-َمرضمٙم٥م ايمٛمٜمّم٥م إدزمٝم٥م ذم يمٝمٌٝم٣م: )سمًٚمٝمتٜم٣م

ْمقؿم٣مت ايمتل مل سمتح هل٣م همرص٥م وصمقد ىمثغم َمـ ايم٘مت٣مزم٣مت ايمٛمٗمدي٥م دم ايمِمحػ واظمخ , 5

 -وسمٟميت هذه ايمدراؽم٥م زمٚمٛمزيم٥م اظمرؾمد َمـ طمالل ايمتٔمريػ زمٟمصح٣مهب٣م وَمٛم٣مهجٜمؿ ايمٛمٗمدي٥م، ايمٓمٜمقر
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 :هدف ايمدارؽم٥م

دراؽم٥م ايمٛمِمقص ايمٛمٗمدي٥م يمٙم٘مت٣مب ايمٙمٝمٌٝمكم ايمذيـ أويمق اهتامَم٣ًم زم٣مٕصمٛم٣مس إدزمٝم٥م َمـ ومِمٝمدة 

وزمٝم٣من أشمره٣م ، ووصمٜم٣مت ايمٛمٓمر وهل زم٣ميمت٣مرم حم٣مويم٥م يمتحٙمٝمؾ سمٙمؽ أراء، وومِم٥م وَمنضمٝم٥م

زم٣مإلو٣مهم٥م إلم اؽمت٘مُم٣مف اجلقاٞم٤م آصمتامفمٝم٥م وايمًٝم٣مؽمٝم٥م ، اإلجي٣ميب دم رومل احلرىم٥م إدزمٝم٥م دم يمٝمٌٝم٣م

 -وايمثٗم٣مهمٝم٥م ايمتل سمٔمٚمؾ فمعم حتديد اظم٣ًمر واظمٛمٜم٨م يمٙمٚمٜمتٚمكم زم٣ميمٛمِمقص إدزمٝم٥م

 :َمٛمٜم٨م ايمٌح٧م

ويمذيمؽ ىم٣من َمٛمٜم٨م هذه ، ٤مؿمٌٝمٔم٥م اظمقوقع هل ايمتل سمقصمف ايم٣ٌمضم٧م ٓطمتٝم٣مر اظمٛمٜم٨م اظمٛم٣مؽم

ايمدراؽم٥م وصٖمٝم٣ًم حتٙمٝمٙمٝم٣مً َمـ طمالل آهتامم زم٣مٔراء ايمٛمٗمدي٥م يمٙم٘مت٣مب ايمٙمٝمٌٝمكم دم جم٣مل ايمُمٔمر 

َمتٙمٚم٣ًمً ايم٣ٌمضم٧م أيمٝم٥م ايمتل اؽمتخدَمٜم٣م ايمٛم٣مومد دم دراؽمتف هلذه ، وايمٗمِم٥م وايمرواي٥م واظمنضمٝم٥م

 -إصمٛم٣مس يمٙمقصقل إرم ٞمت٣مئ٨م ىم٣مٞم٦م حمط اهتامم ايم٣ٌمضم٧م دم هذه ايمرؽم٣ميم٥م

 :وومد صم٣مءت هذه ايمدراؽم٥م دم َمٗمدَم٥م ومتٜمٝمد وأرزمٔم٥م همِمقل وطم٣ممت٥م

، وأهداهمف، وأؽم٣ٌمب اطمتٝم٣مري يمف، وومد سمٛم٣مول ايم٣ٌمضم٧م همٝمٜم٣م َمٔم٣ممل اظمقوقع ايمرئٝمًٝم٥م: اظمٗمدَم٥م

وهل ايمٔمٛم٣مس اظمتٔم٣مرف فمعم زمٝم٣مهن٣م دم اظمٗمدَم٥م دم َمٛم٣مه٨م ايمٌح٧م ، واظمٛمٜم٨م اظمخت٣مر دم هذه ايمرؽم٣ميم٥م

 -ايمٔمٙمٚمل

، ـ فمرو٣ًم َمقصمزًا حلرىم٥م ايمٛمٗمد إديب دم يمٝمٌٝم٣م طمالل ايمٗمرن ايمٔممميـوومد سمّمٚم: ايمتٚمٜمٝمد

شمؿ ذم همؼمة ، وذيمؽ َمـ طمالل سمتٌع هذا ايمٛمُم٣مط ايمٖم٘مري دم ايمٔمٜمد ايمٔمثامين دم أوائؾ ايمٗمرن

 . "وأطمغمًا اظمرضمٙم٥م ايمتل زمدأت َمع اؽمتٗمالل يمٝمٌٝم٣م إرم هن٣مي٥م همؼمة ايمدراؽم٥م، آضمتالل اإليْم٣مرم
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 ٌىٓخجنجبءخ$عٌسّب#خ....شؼشاءخ-أ

 (2222 , 1975)سمٗمقيؿ أورم يمٙمحرىم٥م ايمُمٔمري٥م دم ؽمقري٣م دم َمٛمْمٗم٥م ضمقران زمكم فم٣مَمل 

إذا ىم٣مٞم٦م َمٛمْمٗم٥م ضمقران دم اَمتداده٣م اجلٕمرادم َمـ صمٛمقيب دَمُمؼ إلم سمٌقك اجلزيرة وَمـ نمرب 

ايمٔمديد َمـ ايمُمٔمراء ايمذيـ اٞمٌثٗمقا دم ؽمامئٜم٣م ٞمجقَم٣ًم ايمٔمراق إلم ختقم اظمتقؽمط نمرزم٣مً ومد أٞمج٦ٌم 

طمغم هم١مهن٣م َم٣م سمزال إلم يقَمٛم٣م هذا ٞمٌٔم٣ًم شمرًا يدهمؼ زم٣مظم٣مء ايمزٓل يٙمقن زمامهٝمتف و ومٛم٣مديؾ حم٥ٌمو ٥مَمّمٝمئ

إوهمر ضمٓم٣ًم دم ؽمامء ايمُمٔمر و ايمِم٣مهمٝم٥م ؽمامء ايمُمٔمر ايمٔمريب وإذا ىم٣من أزمق مت٣مم إؾمٜمر اؽمامً 

١مٞمف زمٗمل اخلريْم٥م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمتل ازدمح٦م همٝمٜم٣م إٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمُمٔمر فمعم اظمٛمًقب صمٕمراهمٝم٣ًم إلم ضمقران هم

 -َم٣ًمضم٥م واؽمٔم٥م دم همؼمة ىم٣من يمٙمُمٔمر همٝمٜم٣م ايمري٣مدة زمكم ايمٖمٛمقن إدزمٝم٥م

أصٌح ايمُمٔمر و آهم٣مق إٞم٣ًمٞمٝم٥م اٞمًح٦ٌم إلم فمٌم سمٗمقومع همٝمف احلرفو ايمُمٔمر ايمٔمريبو أزمق مت٣مم

 ي ايمذي زامحتف ايمِمحقن ايمٖمّم٣مئٝم٥مزمّم٣مفم٥م َمزصم٣مة يزهد همٝمٜم٣م اظمتٙمٗمل ايم٘مثغم َمـ اخلٝم٣مل ايمُمٔمر

زمـ فمالك )سمٙمؽ ايمثرشمرات ايمالأدزمٝم٥م ايمتل ٓ ئمػم فمـ زمٔمده٣م احلٗمٝمٗمل إٓ اظمثؾ ايمُمٔمٌل اظم٠مؿمر و

ضمٝم٧م حتقيم٦م ايمٗمٝمؿ إدزمٝم٥م إلم ردود أهمٔم٣مل يمٙمحدي٧م ايمٝمقَمل ايمذي ٓ ُيٚمؾ َمـ ايمُمٔمر  (هم٣ميض

مل يٌؼ همٝمف َمـ ايمُمٔمراء و  رؽمٚمفإٓ زمٔمض رؽمٚمف َمع ايمٔمٙمؿ أن هذا ايمزَم٣من مل يٌؼ همٝمف َمـ ايمُمٔمر إٓ

مخ٥ًم أؽمامء سمرىم٦م  -ايمٖمٝمٛم٥مو إٓ إؽمامء ايمٙمٜمؿ إٓ َمـ ٞم٣ًمئؿ ايمِم٣ٌم ايمُمٔمري ايمذي هي٤م زمـ ايمٖمٝمٛم٥م

دم ؽمامء ايمُمٔمر دم ضمقران زمِمامت سمًتحؼ ايمقومقف فمٛمده٣م ٕهن٣م متثؾ هقي٥م َمًتٗمٙم٥م يم٘مؾ ؾم٣مفمر 

أرزمٔم٥م سمتٗم٣مذهمٜمؿ أَمقاج  ٞمٔمك ايمُمٔمر َمٛمٜم٣م اؽماًم نمٝمٌتف أص٣مزمع اظمقت ومٌؾ فمممة أفمقام وزمٗمل

اٞمُمْم٣مرات أزمٝم٣مهتؿ سمتٗم٣مذهمٜم٣م و ايمِمٚم٦م صدى أصقاهتؿ يؼمدد دم وادي ايمزيدي ايمًحٝمؼ ايمٗمرار

سمٔم٣مهمٜم٣م أؾمج٣مر ايمزيتقن ايمتل ايمتٖم٦م َمـ ضمقهل٣م حم٣مسة إي٣مه٣م زمٖمج٣مئٔمٝم٥م َمرة و ايمْمٝمقر اظمٜم٣مصمرة

 -ىمٟمهن٣م صٝمح٣مت ومتٝمؾ دم َمٕم٣مرة ٓ ومرار هل٣م

 ري٥م زمام حتٚمٙمف هذه ايمٔم٣ٌمرة َمـ أزمٔم٣مد ؾمٔمري٥ممخ٥ًم يٚمثؾ ىمؾ واضمد َمٛمٜمؿ َمدرؽم٥م ؾمٔم

اظمدرؽم٥م إطمْمٙمٝم٥م و اظمدرؽم٥م إوؽمٝم٥مو اظمدرؽم٥م ايمٌحؼمي٥مو اظمدرؽم٥م اظمٔمري٥مو اظمدرؽم٥م ايمًٝم٣مزمٝم٥م

 -(إطمْمؾ ايمِمٕمغم)
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فمػم َمـ ( ويمٝمقتإ)ٖم٣مؾمٝم٥م ؾم٣مفمر متثؾ صقرة أَم٣م اظمدرؽم٥م ايمًٝم٣مزمٝم٥م همٗمد زمًط أصمٛمحتٜم٣م اخل

هق ٓ ؾمؽ ( ونم٣مزي إزمراهٝمؿ ايمٛم٣مس)يب ايمُم٣مفمر ايمٌ٘م٣مء ايم٘مؼما( ايمُمٔمر ايمٔمر)طمالهل٣م فمـ صقرة 

أٞمف أضمد فماميمٗم٥م ايمُمٔمر ايمٔمريب اظمٔم٣مس ايمذي ؿمقاه ايمزَمـ زم٤ًٌم َم٣م سمٔمرض يمف َمـ أزَم٣مت ٞمٖمًٝم٥م 

إن ىم٣من ومد سمرك يمٛم٣م َم٣ًمضم٥م ؾمٔمري٥م زمٚم٣ًمضم٥م صحراء و ٞمٟمت زمف فمـ اظمُم٣مرىم٥م دم ايم٣ًمضم٥م ايمُمٔمري٥م

ايمٙمٗم٣مء ايمٕمري٤م )ْم٣مزمع إٓ جمٚمقفمت٣من ؾمٔمريت٣من مه٣م مل يتنب َمـ ؾمٔمره إلم أص٣مزمع اظمو ايمرزمع اخل٣مرم

يمق سمًٛمك يمٛم٣م أن ٞمٗمرأ َمْمقيمتف ايمتل جت٣موزت إيمػ زمٝم٦م َمـ ايمُمٔمر ( وَمت٣مريس دم ايمًامء ,

إلٞم٣ًمن ايمٔمريب يمقصمدٞم٣م أن يمٙمٔمٚمٙمٗم٥م ؿمٔمؿ دم ايمُمٔمر ٞم٣مهٝمؽ فمـ ومِمٝمدسمف ايمتل فمػمت فمـ َمٟمؽم٣مة ا

 -(إذن ىم٣من رأد ايمقيمٝمٚم٥م)ايمٖمٙمًْمٝمٛمل 

ارسمدى هق و ٔمري٥م همٗمد اطمتط أزمٔم٣مده٣م ؾم٣مفمر ومذف زمف ايمزَمـ دم زمئر فمٚمٝمٗم٥مأَم٣م اظمدرؽم٥م اظمو

زمٛمٖمًف درفم٣ًم ؽم٣مزمٕم٥م َمـ ايمِمٚم٦م ىم٣من يٙمٔمٙمع همٝمٜم٣م صقسمف زمكم صمدران ايمِمٚم٦م اَمتِم٦م أَمٔم٣مؤه 

اٞمْمٙمٗم٦م صٝمح٣مسمف متثؾ ايمٖم٘مر دم ايمُمٔمر و إفمجٚمٝم٥م زمٚمختٙمػ أزمٔم٣مده٣مو ايمُمٔمري٥م ايمثٗم٣مهم٥م ايمٔمرزمٝم٥م

يم٘مـ َمـ ضمٝم٧م ايمْمرح ايمٖم٘مري ظمُم٣مىمؾ و ايمتٗمٙمٝمدأصدق متثٝمؾ َمدرؽم٥م َمٔمري٥م ٓ َمـ ضمٝم٧م 

أطمر َمـ طمالل فمرزم٥م ؾمٔمري٥م سمْمغم زمجٛم٣مضمكم َمـ اخلٝم٣مل و ايمذاتو ايمٛمٖمسو احلٝم٣مةو ايم٘مقن

يم٘مٛمٜم٣م دم فمٚمؼ ايمذات اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م هذا ايمُم٣مفمر ايمذي و ايم٣ًمضمر اظمٛمْمٙمؼ إلم آهم٣مق يمٝم٦ًم زم٣ميمٗمري٥ٌم

 سمٙمٚمٝمذًا يمٙمثٗم٣مهم٥م ايمقرومٝم٥مو ىم٣من أؽمت٣مذًا يمٛمٖمًف( ونم٣ٌمنم٤م)سمٛمًؿ أوىمًجكم ايمُمٔمر دم َمٛمْمٗم٥م 

رؽمؿ يمٛم٣م دم أؾمٔم٣مره ايمتل مل  (حمٚمد طمغم ايمٗم٣مفمد)أدزم٣مء فمٌمه إٞمف َمـ َمٖم٘مري و ؽمٚمغمًا يم٘مثغمو

يتًـ يمف أن جيٚمٔمٜم٣م دم ىمت٣مب ايمٌٔمد ايمدراَمل يمٙمتٛم٣مومض اإلٞم٣ًمين دم هذا ايمقصمقد ايمذي حتقل همٝمف 

يمٙمٚم٘م٣من و يمٙمرأي اظمٛمِمػ يمق ومٝمضو اإلٞم٣ًمن إلم شمٔمٙم٤م َم٣مىمر ُيٚمؾ زمكم أٞمٝم٣مزمف هن٣مي٥م سمٔمٝم٥ًم يمٙم٘مقن

إدزمٝم٥م أن سمتخغم أصح٣مهب٣م زمُم٘مؾ ضمر ص٣مدق يم٘م٣من ؾم٣مفمرٞم٣م ايمذي فمػمت همقومف فمرزم٣مت ايمزَمـ 

 -هم٘منت أوالفمف يم٘م٣من هق إول دم ؽمامء ايمُمٔمر دم ضمقران

 أَم٣م اظمدرؽم٥م إوؽمٝم٥م ايمتل ٓ سمزال سمٛمٓمر إلم ايمُمٔمر فمعم أٞمف ٞم٨ًم ُيت٣مج إلم صٛم٣مفم٥م فمٓمٝمٚم٥م

مل ي٘مقٞمقا فمٌٝمدًا يمٛمِمقصٜمؿ همال يٚم٘مـ هلذه ايمٛمِمقص أن سمرسمٗمل إلم ايمتل سمرى أن ايمُمٔمراء إن و

ايمتل ٓ سمرى ايمُمٔمر ؽمقى ٞم٨ًم و ايمًامء ايمُمٔمري٥م ايم٣ًمزمٔم٥م ضمٝم٧م ؽمدرة ايمُمٔمر ايمقارهم٥م إنمِم٣من

زم٣ًمط ريح ٞمْمغم و سمِمْمرع رؽمقَمٜم٣م يمتُم٘مؾ يمٛم٣م يمقضم٥م إٞم٣ًمٞمٝم٥مو يمًج٣مدة هم٣مرؽمٝم٥م سمتخ٣ميؾ أيمقاهن٣م
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ايمؼمىمٝم٤م إن مل ي٘مـ ئمتٚمد فمعم أص٣ميم٥م فمٓمٝمٚم٥م هم١من ايمٌٛم٣مء و ايمٔم٣ٌمرةو زمف دم آهم٣مق ايمُمٔمر هم٣مظمٖمردة

ايمٗمِمٝمدة ٓ سمِمٚمد إٓ إذا ىم٣مٞم٦م و ايمُمٔمري ؽمٝمٌٗمك َمٜمٙمٜمؾ ايمٛم٨ًم ؤمٝمػ ايمٌٛم٣مء رطمق احلج٣مرة

هذه ايمُم٣مفمري٥م سمؼمؽمؿ طمْم٣مه٣م إلم ي٣ًمر َمٛمْمٗم٥م اخلاّمن ايمتل َم٣م و ضمج٣مرهت٣م زم٣مزيمتٝم٥م ىمِمخقر ضمقران

 ---مل ختؾ ذاىمرهت٣م َمـ فمٌقر ايمُمٔمراء إلم صمٙمؼ ايمتلو زايم٦م سمٛمج٤م ايمُمٔمراء َمـ أي٣مم ايمٕم٣ًمؽمٛم٥م

َمٗمٝماًم فمٛمدهؿ و فمرهمتف زائرًا يمٙمٕم٣ًمؽمٛم٥م( وريض اهلل سمٔم٣ملم فمٛمف)سمٙمؽ ايمتل فم٣ميُم٦م ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م 

إٓ أضمد أشم٣مدم ايمُمٔمر إود ايمذي َم٣م  (أمحد صٝمت٣من ايمممع)ٓ أـمـ ايمُم٣مفمر و دم َمٛمْمٗم٥م اخلاّمن

 ء ايم٣ًمَمؼ اخل٣ميمد اظم٠مؿمر يمٙمٚمُم٣مفمر ايم٘مقٞمٝم٥مومدرسمف فمعم ايمٌٛم٣مو زال ي٠مىمد فمعم صٛم٣مفم٥م ايمُمٔمر

 ()ؿمٖمس َمًٗمط رأؽمفو اإلٞم٣ًمٞمٝم٥مو

 -سم٣مرخي٣م ضم٣مهمؾ زم٣مٕفمالمو نمغم فمًغمة فمعم اإلٞمج٣مب همٗمد ويمدت َم٣م ويمدت

اجلدار فمعم ضمد و أَم٣م اظمدرؽم٥م إطمْمٙمٝم٥م ايمتل سمرى أن ايمُمٔمر مح٣مَم٥م دَمُمٗمٝم٥م سمْمغم زمكم اجلدارو

يم٘مٛمٜم٣م سمتحقل إلم َمٗم٣مسمؾ ذس إذا و ٛمٖمًج٥م ٞم٣مفمٚم٥مومقل ايمُم٣مفمر ٞمزار وم٣ٌمين وأن اظمٖمردة ايمُمٔمري٥م زم

ُيٚمؾ زمكم فمٝمٛمٝمف صقرة اظمٗم٣موَم٥م  أن اخلٝم٣مل ايمُمٔمري هق ؿم٣مئر رخٍ و َم٣م سمٔمرو٦م ومٝمٚمٜم٣م يمالفمتداء

 إذا َم٣م ؽمٙم٦ٌم ذرة َمـ سمراب ايمقؿمـ

هذه اظمدرؽم٥م ايمتل أؿمرت يمٙمٌٔمد اجلٜم٣مدي دم ايمُمٔمر ايمٔمريب زمٔمد اؽمتالب ايمِمٜم٣ميٛم٥م يمٗمدؽمٝم٥م 

أَمقاج ؿمػمي٣م أن سمٛمج٤م ؾمٔمراء ُيٚمٙمقن دم ذاىمرهتؿ صقرة ايمقؿمـ  همٙمًْمكم ويمٝمس نمري٣ٌم فمعم

ايمتل سمٔم٣مٞمؼ زمٛمٓمراهت٣م اجلرُي٥م صم٣ٌمل اجلٙمٝمؾ َم٣م سمزال سمرؽمؿ فمعم طمريْم٥م ايمٗمدس  (ؽمٚمخ)ـإم هم

 صمرح إمل ايمٖمٙمًْمٝمٛمل ايمذي يٟمزمك إٓ أن سمتدهمؼ ايمدَم٣مء َم٣مئرة همٝمف

ايمِمٝم٦م ىمت٤م ومِم٣مئده و ُمٜمرةيمتٔمٝمد يمٙمٗمدس زمريؼ أٞمقشمتٜم٣م احلؼ ؾم٣مفمر ٞم٣مل ٞمِمٝم٣ًٌم واهمرًا َمـ ايم

زمٟممل ذاسمف ايمتل َم٣م سمٛمٖمؽ متتزج َمع دَم٣مء و زمٚمرارة اظمممديـ فمـ ذيمؽ ايمقؿمـو زمدَم٣مء ؾمٜمداء وؿمٛمف

حمٚمقد ضمًكم )ايمُمٜمداء يمتتحقل إلم ومِمٝمدة ؾمٔمري٥م َمرؽمقم فمٙمٝمٜم٣م طم٣مرؿم٥م همٙمًْمكم إٞمف ايمُم٣مفمر 

ايمِمحػ ايمٝمقَمٝم٥م و سمرؽمٚمٜم٣م ايمدوري٣مت إدزمٝم٥مو ايمذي َم٣م سمزال ومِم٣مئده يتٗم٣مذهمٜم٣م اظمٛمُمدون (َمٖمٙمح

 -فمعم َم٣ًمضمتٜم٣م ايمقاؽمٔم٥م إٞمف ؾم٣مفمر زمٚم٣ًمضم٥م ايمقؿمـ اجلريح

أَم٣م اظمدرؽم٥م ايمٌحؼمي٥م همٗمد سمٟمزمْمٜم٣م طمغمًا ؾم٣مفمر َمرت ىمقهمٝمتف َمـ أَم٣مم وادي ايمزيدي سمردد 

 أظمٜم٣مو صدى أحل٣من ايمغمَمقك اخل٣ميمدة ايمتل أؿمره٣م يمٛم٣م زمٗمِم٣مئد ؾمٔمري٥م وصمداٞمٝم٥م حتٚمؾ ٞمٕمؿ احلٝم٣مة
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يرؽمؿ َمـ طمالل صٖمح٣مسمف ايمذات احلقراٞمٝم٥م ذات ايمؼماب إمحر  سمٌتن اظمنة ىمت٣مزم٣ًم َمٖمتقضم٣مً و

يمٝمس نمري٣ًٌم فمعم وادي ايمزيدي أن يٛمج٤م و اظم٣مء ايمزٓل ايمذي سمٕم٤م َمٛمف ايمروح ايمٔمْمُمكو ايمٗم٣مين

َمرت و همحقيم٥م ؾمٔمري٥م فمػمت أهمؼ احلٝم٣مة َمـ طمالل اٞمْمالوم٥م ذاسمٝم٥م يم٦ًٌم فم٣ٌمءة ايمٌحؼمي ايمّم٣مهمٝم٥م

٥م ٓ سمػمح صقرة ايمٗمٝمؿ ايمٔمرزمٝم٥م ايمتل َمثٙمٜم٣م ايمُمٔمراء ايمذيـ هب٣م دم ؽمامء ضمقران َمٙمقضم٥م زمٗمٝمؿ إٞم٣ًمٞمٝم

ايمتل َم٣م سمزال سمٔمػم هذه و ايمٔم٣ٌمؽمٝم٥مو إَمقي٥مو اإلؽمالَمٝم٥مو فمػموا ضمقران دم ايمٔمِمقر اجل٣مهٙمٝم٥م

ايمًامء إلم يقَمٛم٣م هذا إٞمف ايمُم٣مفمر ايمُمٚمٙمٝمؾ ايمذي َم٣م يزال يتٗمٙمد ؽمٝمٖمف ايمٔمريب َمداهمٔم٣ًم فمـ سمراب 

ذي يرى أن ايمٔمروزم٥م ومٝمٚم٥م طم٣ميمدة ٓ يٚم٘مـ أن سمتج٣موزه٣م ايمو فمـ ٞمًامت هقائف ايمٔمٙمٝمؾو أروف

( فمٌد ايم٘مريؿ طمٙمػ احلٚميص)ٓ سم٣ًمَمؼ أزمٔم٣مده٣م إٞمف ايمُم٣مفمر و ومٝمؿ ٓ سمٛمٜمض إلم َم٘م٣مٞمتٜم٣م

هذا سمٗمقيؿ  -ضمًٌؽ أن ضمِم٣من ايمُمٔمر َم٣م يزال يمديف َمتحٖمزًا دم ىمؾ حلٓم٥م ٓٞمْمالوم٥م صمديدةو

٣مرؿم٥م ُيت٣مج ىمؾ واضمد َمٛمٜمؿ إلم أؽمامء أصح٣مب هذه اخلو َمٌدئل خل٣مرؿم٥م ؾمٔمري٥م َمتًٔم٥م اظم٣ًمضم٥م

هؿ ومد اؽمتْم٣مفمقا أن و همٛمٝم٥مو ومراءة َمتٔمٚمٗم٥م سمٖمتؼ َم٣م حتٚمٙمف ؿمٝم٣مت ؾم٣مفمريتف َمـ أزمٔم٣مد إٞم٣ًمٞمٝم٥م

رزمام و يٗمقدوا ضمِم٣من ايمُمٔمر إلم اجلٜم٣مت ايمتل يتقطمك َمٛمٜم٣م اظمتٙمٗمل ذوق ؾمٚمس ايمُمٔمر اخل٣ميمدة

َمـ صمديد سم٘مقن هٛم٣مك إو٣مءات أطمرى سمٖمتح ٞمقاهمذ صمديدة فمعم َمدرؽم٥م ىمؾ ؾم٣مفمر يمتٌٔم٧م 

 إىمًغم ايمُمٔمر دم ٞمِمقص ه٠مٓء ايمُمٔمراء
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 اٌغنبئْخخيفخرلٌّػخخاٌشبػشخؽغنيخاذلنذاًُ-0

 $عٌسّب#خ$ىنبخوبْخطٌرِخًػْنبنخٍّزمْبْ#

 غبصُخاٌنبطش0خثمٍُخاٌشبػش

يمٔمؾ اظمتٟمَمؾ دم ومِم٣مئد هذه اظمجٚمقفم٥م ايمُمٔمري٥م يمألؽمت٣مذ ضمًكم فمقم اهلٛمداوي ؽمٝمٙمحظ دون 

٤م َمٛمٜم٣م فمعم فمٚمقد ايمُمٔمر أو سمٙمؽ ايمتل ارسمٟمى ايمُم٣مفمر أن ري٤م إن هذه ايمٗمِم٣مئد ؽمقاء َم٣م ىمت

يِمقنمٜم٣م فمعم ٞمٚمط ومِمٝمدة ايمتٖمٔمٝمٙم٥م سمٛمتٚمل إلم َم٣م يٚم٘مـ أن ٞمًٚمٝمف زم٣مظمدرؽم٥م ايمٕمٛم٣مئٝم٥م دم ايمُمٔمر 

همٚمـ اظمٔمٙمقم أن ايمًٚمف ايمٕم٣ميم٥ٌم فمعم ايمُمٔمر ايمٔمريب ومديٚم٥م وضمديثف هل ؽمٚم٥م ايمٕمٛم٣مئٝم٥م ايمتل - ايمٔمريب

واخلٝم٣مل ايمتِمقيري وسمتجعم هذه ايمٕمٛم٣مئٝم٥م دم أووح َمـ أزمرز طمِم٣مئِمٜم٣م ايمقوقح دم ايمؼمىمٝم٤م 

صقره٣م دم واضمده َمـ أهمّمؾ ومِم٣مئد هذه اظمجٚمقفم٥م أٓ وهل )هٛم٣م ىم٣من صقيت وفمٝمٛم٣مك يٙمتٗمٝم٣من( 

هم٣ميمٗمِمٝمدة َمزدمح٥م زم٣مخلٝم٣مل إصٝمؾ ضمتك يمت٘م٣مد زمٔمض َمٗم٣مؿمٔمٜم٣م سمٗمؼمب َمـ أؽمٙمقب ايمرَمز 

دوٞمام فمٛم٣مء َمـ طمالل جتقايمف دم ايمُمٖم٣مف اظم٘متٛمز زم٣مإلُي٣مءات ايمٖمًٝمح٥م ودم وؽمع ايمٗم٣مرئ أن ئمثر 

هذه ايمٗمِم٣مئد فمعم ؾمذرات طمالزم٥م مم٣م يقضمل زمٟمن إؽمت٣مذ اهلٛمداوي يٚمتٙمؽ زمحؼ ؾمٖم٣مهمٝم٥م ؾمٔمري٥م 

أصٝمٙم٥م ويمٗمد ضم٣مول ايمُم٣مفمر ضمتك دم ومِم٣مئده ايمٔمٚمقدي٥م أن يرسمٗمل زم٣مخلٝم٣مل ايمتِمقيري إلم أهمؼ 

ِمقرة اخلالزم٥م فمعم رهمٝمع فمعم ايمرنمؿ َمـ حمدودي٥م ايمٗمِمٝمدة ايمٔمٚمقدي٥م واهمتٗم٣مره٣م ايمقاوح إلم ايم

أَم٣م َمـ ضمٝم٧م اظمّمٚمقن همٝمٚم٘مـ ايمٗمقل زمٟمن ومِم٣مئد هذه اظمجٚمقفم٥م خت٣مؿم٤م همٝمٛم٣م اهلؿ - وصمف ايمٔمٚمقم

اظمٖمٔمؿ زم٣مٕضم٣مؽمٝمس ايمقصمداٞمٝم٥م اخل٣ميمِم٥م ويمٔمؾ َمـ يٗمرأ ومِمٝمدة )أضمٌؽ ؽمقف أصملء( ؽمٝمٙمحظ 

٦م وزمٔمد همٜمذه ومِم٣مئد ضم٣مويم- دون ري٤م ومدرًا ىمٌغمًا َمـ اظم٘م٣مزمدة وحتًس َمقاؿمـ إمل ايمقصمداين

 أن سمّمٝمػ ؾمٝمئ٣ًم إلم َم٘متٌتٛم٣م إدزمٝم٥م وإن سمرهمده٣م زمٛمت٣مج صمديد

 -إهن٣م زم٣مىمقرة صمديدة يمُم٣مفمر َم٣مزال ُي٧م اخلْم٣م زم٣مجت٣مه إص٣ميم٥م وايمتجديد

 نم٣مزي ايمٛم٣مس: ايمُمٔمر وايمٛم٣مومد
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 ػجكخاٌمشٔفًخًأجيبسادخادلٌدخ-3

 $فٍغـني#خؽبمتخلبعُخلشاءحخيفخرلٌّػخخاٌشبػش

ضمكم سمٖمتح أزمقاب و، سمٕمٛمل ايمٌالزمؾ فمعم َمٛم٣مرة ايمٛمٜم٣مرو ضمكم سمًؼمق ايم٘مٙمامت أص٣مزمع ايمِمٚم٦م

يِمٌح ايمُمقق إلم اومتٛم٣مص زهرة ايمٗمرٞمٖمؾ و سمْمؾ رائح٥م ايم٣ٌمرود سمٌدو ايمرؤي٥م َمٔمتٚم٥مو إىمقاخ

 -ايمْمريؼ ايمقضمٝمد إلم ايمٗمدس

يٛمٌثؼ صقت َمـ  (ايمٗمديري٥م)فمعم سمالل و فم٘م٣م َم٣م زايم٦م ايمُمٚمس سمٔم٣مٞمؼ وصمف ايمٛمٜم٣مرو زمكم ي٣مهم٣م

ىمٟمهن٣م سمٛمُمد َمع يمٝمؾ اظمُمت٣مومكم يٛمٌقفم٣مً و زوزمٔم٥م سمتٔم٣ملم يمتٔم٣مٞمؼ ايمثري٣م أفمامق زمئر فمٚمٝمؼ يتحقل إلم

 -يمٔمُمؼ ايمؼماب إزمدي

آنمؼماب َمٖمردات رؽمٚم٦م يمٛم٣م أزمٔم٣مد ايمُمٜم٣مدة يمتٌٔم٧م َمـ صمديد و ايم٘مٝمٛمقٞم٥مو ايمؼمابو ايمقؿمـ

يٌم فمعم ايمرصمقع إلم أضمّم٣من ايمقؿمـ إم أيتٜم٣م إزه٣مر و صمٝمالً صمديدًا ئمٝمش ضم٣ميم٥م ايمٔمقدة

يمق أٞمٛمل أَمتٙمؽ و تل سمتٛم٣مشمر فمعم ؽمٖمقح سمالل ايمٗمديري٥م َم٣م زال دم ذاىمريت ؾمقق إيمٝمؽايمٗمرٞمٖمٙمٝم٥م ايم

أٞم٣م آسمٝمؽ َمـ صمٌؾ اجلرَمؼ  ه٣م ----ىمػ ايمري٣مح يمٌٔمث٦م إيمٝمؽ زمرؽم٣ميم٥م سمرؽمؿ َمٝمالد ايمٖمجر ايمٗم٣مدم

يمـ أنمٛمٝمؽ  ---زمٛمٖمًج٣ًم فم٣مزمٗم٣مً زم٣محل٤م ايمنَمديو ومػماتو أفمراؽم٣مً و ضم٣ٌمً و صٜمٝمالً يتدهمؼ ضمٛمٝمٛم٣مً 

يم٘مٛمٛمل أهتٝمٟم ٕصقم صاليت ايمٛم٣مصمزة فمعم ضمدود و سمً٘مٛمكم دم أفمامق ذاىمريتَمقاويؾ فمُمؼ همٟمٞم٦م 

سمٌح٧م فمـ اؽمتج٣مزم٥م و سمٛمغم درب ايم٣ًمئريـو سم٣ًمزمؼ ايمُمٚمسو ايمقؿمـ همٗمقاهمؾ ايمُمٜمداء سمٔمػم

سم٣ًمهمر َمـ و جمٚمقفم٥م ؾمٔمري٥م حتٚمؾ زمكم ضمٛم٣مي٣مه٣م فمٌؼ ايمٗمرٞمٖمؾ -سمتحقل إلم زنمردة ايمٔمٚمر ايمُمٜمل

زمٙمقن ايمدم  ت سمُمخِم٦مفمـ احل٤م اظمٖم٠مود إهن٣م ىمٙمامو دضم٣ميم٥م إلم أطمرى زمحث٣مً فمـ ايمقؿمـ اظمٖمٗمق

 سمٙمٌدت زمٗمٌٔم٥م اهلؿ ايمٖمٙمًْمٝمٛملو متقؽمٗم٦م زمِمقت ايمرص٣مص ايمٖمٙمًْمٝمٛملايمٖمٙمًْمٝمٛمل و

ٓ يٚم٘مـ يمٙمح٤م و ٓ يٚم٘مـ يمٙمزَمـ أن يؼماصمع إلم ايمقراء ---سمٖمٙمًٖم٦م زمرؤي٥م احلجر ايمٖمٙمًْمٝمٛملو

ىم٣من  ن يمٙمحٝم٣مة ؿمٔمؿ إٓ إذاذيمؽ أٞمف ٓ ي٘مق ---أن ئمقد دون هقي٥م ىمت٦ٌم ضمروهمٜم٣م زمدَم٣مء ايمُمٜمداء

ايمٕمّم٤م و َمٜمرة ايمُمٚمس)جمٚمقفم٥م ؾمٔمري٥م حتٚمؾ زمكم دهمتٝمٜم٣م - --يمٙمٚمقت ؿمٔمؿ سمٗمٌؾ فمٙمٝمف ايمٛمٖمقس

زجمرة و أوراق ايمدضمٛمقنصالة فمعم ضمدود ايمقؿمـ وو يمقؿمـأنمٛمٝم٣مت او ومًامت ايمقؿمـو ايم٣ًمؿمع

قا إلم حتقيمو ايمزَم٣منو ايمٕمّم٤م َمتٙمقٞم٥م زمػمومٝم٥م َمـ أؿمٖم٣مل احلج٣مرة ايمذيـ جت٣موزوا ضمدود اظم٘م٣من
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ىمٟمٞمٛمل زمٚمٖمردات هذه اظمجٚمقفم٥م سمٛم٣مدي زمٟمفمعم و أؽمْمقرة ٓ يًتْمٝمع اظمٚمثٙمقن أن يتج٣موزوه٣م

 :صقهت٣م

 ايمزفمؼمو ي٣م ومٌٙم٥م ايمزيزهمقن)

 أَمقاصمؽ حتٚمٙمٛمل

 همقق ه٣مَم٣مت ايمٛمخٝمؾ

 ايمٔمُمؼو ي٣م َمٗمالع ايمثقرة

 :هذا ٞمُمٝمدي

 (زجمرة نمّم٤م

ل ضمج٣مرة همٙمًْمكم ايمذيـ أومدَمٜم٣م ٕؿمٖم٣م فمٖمقًا ىمٟمٞمٛمل زم٣ميمُم٣مفمر يريد أن يٗمقل إهن٣م زهرة ومرٞمٖمؾ

 يمغمؽمٚمقا جت٣موزوهو فمػموا ضمدود اظمقت

 طمريْم٥م صمديدة يمٙمدم ايمٖمٙمًْمٝمٛمل اجلديد ايمذي

 -ذرة سمراب َمـ أرض همٙمًْمكم ايمذي يمـ يتٛم٣مزل فمـو ؽمٝمٔمٝمد ايمٗمدس
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 اٌفغبئؼْخخادلشح-4

خىبعُخػْبصسحخ$عٌسّب#خلشاءحخيفخرلٌّػخخاٌشبػش

حلزن اإلٞم٣ًمين يمؼمؽمؿ َمدارًا صمديدًا دم سمٖمٙم٦م ايمِمٚم٦م سمٛمٌثؼ طمالي٣م او زمكم اٞمْمقائٝم٥م ايمذات

سم٘مرر همج٣مئٔمٝم٥م اظمقت ايمتل ي٘متقي زمٛم٣مره٣م اإلٞم٣ًمن و همٙمؽ همّم٣مءات ايمٛمٖمس ايمتل َم٣م همتئ٦م أن سمٔمٝمد

َمرشمٝم٥م ذات زمٔمد َمثٝمقيمقصمل سمٔمػم َمـ طمالل وصمدان ايمُم٣مفمر فمـ ايمٔمٚمؼ  -فمعم َمدار ايم٣ًمفم٥م

فمٝم٣مزرة يمٝمس هق إول ؾم٣مفمرٞم٣م ه٣مصمؿ و اظمتجذر دم احلزن ايمِم٣مَم٦م ايمذي خيٙمٖمف َمقت إزمٛم٣مء

يم٘مٛمف إول دم ختِمٝمص رشم٣مء و ايمذي يرشمل همٙمذة ىمٌده همٗمد ؽمٌٗمف إلم ذيمؽ ؾمٔمراء يمٝمًقا زم٣ميمٗمالئؾ

ويمده زمٚمجٚمقفم٥م ؾمٔمري٥م َمًتٗمٙم٥م سمتحدث َمـ أمخص ومدَمٝمٜم٣م إلم َمٖمرق رأؽمٜم٣م فمام سمرىمف هذا 

 -قٞمفزمكم سمٗم٣مؿمع ٞمٓمرات فمٝمو  صمٌٜمتفايمرضمٝمؾ ايمذي افمتٌم ومٙم٤م ايمُم٣مفمر ضمزٞم٣ًم َم٣م همتئ يرسمًؿ فمعم

 َمـ طمالل زمح٥م صقسمفو زمكم ؽمْمقر ىمٙمامسمف (ايمٗم٣مدم يمـ يٟميت)أٞم٦م سمتحدث إيمٝمف سمٗمرأ و إٞمؽ

 -ىمٟمٞمؽ جتد دم ىمٙمامسمف اظمٔم٣مٞم٣مة اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمتل ارسمًٚم٦م َمٛمذ اإلٞم٣ًمن إول إلم يقَمٛم٣م هذاو

ٓ إلم َمرشمٝم٥م ايمُم٣مفمر ٞمزار ( وواؽمْم٥م ايمٔمٗمد)يمـ ٞمتْمرق إلم َمرشمٝم٥م ازمـ ايمروَمل يمقيمده إوؽمط 

يم٘مٛمٛم٣م ؽمٛم٠مىمد فمعم ايمٖمج٣مئٔمٝم٥م ايمٗم٣مسمٙم٥م ايمتل ضمقيم٦م و زمٛمف سمقهمٝمؼ همذاك َمقوقع خمتٙمػوم٣ٌمين ٓ

هم٣مظمرشمل ايمذي رشم٣مه ؾم٣مفمرٞم٣م ايمٔمٝم٣مزرة  -ايمُم٣مفمر إلم َمٕمرد ضمزيـ ٓ يرى دم احلٝم٣مة إٓ زمٔمدًا همج٣مئٔمٝم٣مً 

فمعم ضمد و هق ىمٌد ايمُم٣مفمر ايمذي َم٣م همتئ يٛم٣منمٚمف فمٙمف يًتٚمر دم سمٛمًؿ اهلقاءو دم رئم٣من ايمُم٣ٌمب

 :رومقل ايمُم٣مفم

ـــــ٣م ـــــ٣م أىم٣ٌمدٞم ـــــام أوٓدٞم  وإٞم

 

ــــــــعم إرض  ــــــــ فم  متًم

 يمــق هٌــ٦م ايمــريح فمــعم زمٔمّمــٜمؿ 

 

ــض  ـــ ايمٕمٚم ــل َم ــ٦م فمٝمٛم  َٓمتٛمٔم

يٛمُم٨م زم٘م٣مًء َمرًا زم٣مضمث٣ًم فمام  (أٞمثك فمقيٙمف)هم٘مٝمػ إذا اهمتٗمد ايمُم٣مفمر همٙمذة ايم٘مٌد إٞمؽ سمراه دم  

 همٗمده

 ديمٛمل أيـ ضمط زمؽ ايمٌكم

 ي٣م ضمٌؼ ايمًٖمح
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 أيـ سمرهمرف

 دم أي َمٛمتجع سمًتحؿ

 ٣ًمىمـ أٞمث٣مكدم أي فمش سمو

 دم زَمـ فم٣مومر

 نم٣مئؿ

 ٓ يرى أٞمٖمف

 َمـ و٣ٌمب يٙمػ اظم٘م٣من

 دم زَمـ سمرىمض إرض همٝمفو

 زمدون رداء

 دون ضمذاءو

 سمرهمؾ َمٜمزوَم٥مو

 ٓ سمرى وصمٜمٜم٣م

 زمٔمد أن ؽم٣مؿمؽ ايمداء َمًتئذزم٣مً 

 يٛمٜمش ايمٛمٌض همٝمؽ

 خيتْمػ احلٙمؿ َمٛمؽو

 -يرؾمػ َمٛمؽ ايمدَم٣مءو

 ه ضمزٞم٣مً أطمر ٓ ضمد يمف ضمتكإذن ؾم٣مفمرٞم٣م يٛمزف َمع ٞمزيػ ايمدم ايمذي هيراق َمـ صمراح ويمد

 -أؽمك ايمٗم٣ٌمينو أٞم٦م سمٗمرأ دم َمرشمٝمتف هذه سمتٙمٚمس ضمزن اخلٛم٣ًمءو ىمٟمٞمؽو

 سم٘م٣مد احلروف جتـ ُ 

 جتر أؽم٣مه٣م

 سمٛمزف همقق ايمًْمقرو

 متًم فمعم ـمٙمٜم٣مو
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 شمؿ سمٔمػم صمن اؾمتٝم٣مومل

 يمتًٟمل فمٛمؽ

 فمـ ذىمري٣مسمؽو

ك سمتٔم٣مٞمٗم٣من دَمٔم٥م إؽمو أٞم٦م سمٗمرأ زمكم ؽمْمقر ايمُم٣مفمر إٓ أن سمرى ؾمٚمٔم٥م احلزنو ٓ سم٘م٣مدو

 ي٘متقي زمام حتٚمٙمف َمـ مهقمو ضمروهم٣ًم سمرؽمؿ َمٟمؽم٣مة إٞم٣ًمٞمٝم٥م ٓ يٚمر فمٙمٝمٜم٣م وم٣مرئ إٓ

خ0اٌجؼذخاٌفينخيفخلظْذحخاٌمبدَخٌٓخّأرِ

سمٌقح ايم٘مٙمامت زمِمداه٣م يمتٖمجر خمزون إمل ايمذي سم٘مدس دم ذات ايمُم٣مفمر َمـ طمالل ومِمٝمدة 

ت٤م ؾم٣مفمرٞم٣م أضمزاٞمف دم ٞمص واضمدة دم رشم٣مء ويمده ضمٝم٧م زمٛمك ايمُم٣مفمر ظمّمٚمقٞمف ٞمِم٣ًم ضمديث٣ًم همٗمد ىم

سمٖمٔمٝمٙم٥م ايمرَمؾ زمحرًا ضمٝم٧م اإليٗم٣مع احلزيـ ايمذي يٕمٙمػ سمٖمٔمٝمٙم٥م و سمٖمٔمٝمقم افمتٚمد ايمًْمر ايمُمٔمري

أطمرى هم٣ميمٗمِمٝمدة ايمديقان محٙم٦م دم ؿمٝم٣مهت٣م زمٔمدًا و ايمتل مت٣موصم٦م إيٗم٣مفم٣مهت٣م زمكم صٖمح٥م( وهمٔمقيمـ)

ؾم٣مفمرٞم٣م صقرة  ؾمٔمري٣ًم صقري٣ًم سمٔم٣مٞمؼ همٝمف طمٝم٣مل ايمُم٣مفمر َمع ضمزٞمف همٌدت ايمِمقرة ايمُمٔمري٥م فمٛمد

َمٔمتٚم٥م دم دٓٓهت٣م َمّمٝمئ٥م دم سمٔمٌغماهت٣م إو٣مهم٥م إلم أن ايمُم٣مفمر اؽمتْم٣مع أن جيًد اظمجردات دم 

 ,ؽمٟمرؾمؼ وصمف ايمدهم٣مسمر  ,أٞمثك ايمٔمقيؾ )ي٣ًمرًا و صقره زمحٝم٧م زمدت ىم٣مئٛم٣مت ضمٝم٥م سمتحرك يٚمٝمٛم٣مً 

ٔمٝمٙم٥م ٞمحـ ٞمٔمرف مجٝمٔم٣ًم أن ؾمٔمر ايمتٖم( وهمٟمىمٚمؾ َمرشمٝم٥م ٓ سمزال فمعم ورق ايمٌٝمٙم٣ًمن ,ىمٟمس إؽمك 

 ؿمٝم٣مسمف مت٣موصم٣مت آٞمٖمٔم٣مٓت احلزيٛم٥م ايمتل سمرؽمؿ زمٓمالهل٣م ضمروف ايمُم٣مفمر يًتْمٝمع أن ُيٚمؾ دم

سمٕمغم  (زمق)ـيمٗمد صقرت اخلٛم٣ًمء ٞمٖمًٜم٣م زمٛم٣موم٥م همٗمدت ازمٛمٜم٣م هم٣مضمت٣ميمقا هل٣م زم -اظمقروم٥م زم٣محلزن إزمقي

زرة همٗمد سمدر زمٙمٌٛمٜم٣م َمٔمتٗمدة أن هذا ايمٌق ايمِمٕمغم َم٣م يزال فمعم ومٝمد احلٝم٣مة أَم٣م ؾم٣مفمرٞم٣م ايمٔمٝم٣مو فمٙمٝمف

ىمٟمهن٣م و ىم٣من يٕمغم َمـ طمالل ٞمِمف زمحزٞمف ايمِم٣مَم٦م ايمٔمٚمٝمؼ فمعم زمقه اظمتقهؿ زمحٝم٧م صمٔمؾ ضمروهمف

 -زمحغمات َمـ احلزن يًتحؿ همٝمٜم٣م ىمٙمام طمْمر ذىمر ويمده دم ٞمٖمًف

 ٞمؿ فمعم ؽمٔمٖم٥م َمـ ٞمخٝمؾ ايمزَم٣من ايمٕمّمقب

 همٔمٝمٛم٣مك زمكم ايمرَمقش سمزونم٣من

 أو سمٙمٜمقان زمًٗمػ يّمٝمؼ

 همٟمدرىم٦م أن ايمِم٣ٌمح صمريح ----



305 

 ؾم٥م دم ؾمٖمتٝمف ٞمزيػأن ايمٌُم٣مو

 ىمؾ ايمٖمِمقل طمريػو

 !!!؟؟إلم أيـ

 ي٣م زهرة ٞمٌت٦م دم ايمقصمٝمػ

 هم٘مٝمػ ؽمٟمٞمًك أدق ايمتٖم٣مصٝمؾ

 فمـ وم٣مدم يمـ ئمقد

 إلم ايمٛمقر دم رضمٙم٥م

 راهمٗمتٛمل ىم٣مؽمؿ يالزم َمٔمٛم٣مه

 أو ه٣ميم٥م َمـ وَمٝمض

 ُيٝمط زمٌدر يدور زمٟمرصم٣مء زمٝمتل

ْمٌع دم ذاىمرسمف سمرؽمؿ َمـ اٞمو ضمروهمف إلم جمًدات سمٛمْمؼ زمحزٞمفو ه٘مذا ضمقل ايمُم٣مفمر صقره

 -َمـ أمل فمعم همٗمدان ويمده

دم حمْم٥م أطمرى يمٛم٘متُمػ َمـ طمالهل٣م َم٣م نم٣مب و َمٙمحٚم٥م دم ؾمٔمر ايمتٖمٔمٝمٙم٥م حتت٣مج إلم سمقومػ آطمر

 دم سمالهمٝمػ ٓ ؾمٔمقر ايمُم٣مفمر َمـ أؽمك رؽمؿ وصمداٞمف صمرضم٣مً ٞم٣مزهم٣ًم فمعم َمر
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خلشاءحخعْىٌٌٌعْخخيفخثٌػخاذلّغبدخاٌنفغْخ-5
 يفخٔضخ/خششٔمخخِضلذخسػشيتخ/

 مسشخعٍُْخاٌضسّؼِخ$فٍغـني#0خٌٍشبػشح

هل حتٚمؾ دم ٞمٌّم٣مهت٣م َم٣م و ومِمٝمدة ايمٛمثر ىمام يًٚمقهن٣م أو ىمام سمؼماءى يمٛم٣م ٞمص ٓ سمٔمتٚمد ايمٗم٣مهمٝم٥م

إُي٣مئل يٖمرنمف ايمُم٣مفمر فمعم أرض ايمقاومع َمـ طمالل و دم ايمقصمدان يمتٛمٌض زمتِمقير رَمزي خيتٙم٨م

إيٗم٣مفمٜم٣م يمٝمٟمطمذٞم٣م و ٣مَمديمقٓهتو هم٣ميمُم٘مؾ ايمُمٔمري اجلديد يٌدأ َمـ ايم٘مٙمٚم٥م، خمزون ارشمف ايمثٗم٣مدم

َمديمقٓسمف ايم٘م٣مَمٛم٥م دم و ؽم٣مئر رضوب اإلُي٣مء ايمٙمٖمٓملو ايمرَمزو ٞمًٌح دم فم٣ممل ايمِمقرة ايمتٔمٌغمي٥م

هذا َم٣م و اظمقؽمٝمٗم٣م ايمتل سمٙمقن ايمٛمص زم١ميٗم٣مفمٜم٣م ايمداهمئ سمّمٖمل فمٙمٝمف روٞمٗم٣ًم صمديداً و َمٛم٣مطم٣مت ايمٙمٕم٥م

. : أيديٛم٣م زمٔمٛمقان وايمٛمص ايمذي زمكم -يٖمتٗمده وم٣ميم٤م ايمُمٔمر ايمٛمثري َمع آضمتٖم٣مظ زمًٚمتف إدزمٝم٥م

ذٞمٗم٥م َمزوم٦م رفمُمتل . يمٙمُم٣مفمرة ؽمٚمر ؽمٙمٝمؿ ايمزرئمل هق أضمد ٞمِمقص ايمٛمثر هم٣ميمٔمٛمقان يرؽمؿ 

 ---يتقصمس أٞمٖم٣مؽمٜم٣م ايمِم٣مفمدة ايمتل سمٌقح زمرفمُمتٜم٣مو يمقضم٥م فمعم صمدار ايمذات يمٝمًػم َمٕم٣موره٣م

 يمقضم٥م سمرسمًؿ َمع أَمقاج ايمٌحر يمتتالومك َمع أصداء ايمذات فمػم إٞمٖم٣مس اظمتػمفمٚم٥م دم ؾمْمآن

وهٌؿ يرىمض ضم٣مهمٝم٣ًم يرسمدي اخلْمقات يم٘مٛمف يممق َمـ اٞمٖمٔم٣مٓهت٣م ضمٙمٌؿ ؿمٖمقرم  --احلٗمٝمٗم٥مو ايمقهؿ

 ضمٙمؿ صمديدو ٞمٗم٣موة ايمٝم٣مؽمٚمكم زمقٓدة صمديدةو همٝمف زمراءة ايمٗمرٞمٖمؾ

 أهي٣م ايمٌحر ايمٕمريؼ)) 

 ---اَمض يمٙمٝمقم

 يمتٔمػم إٞمٖم٣مس اظمتػمفمٚم٥م

 ؽمٟمرسمديؽ ٕحمق طمْمقاهت٣م َمٛملو

 همٟمذوم٦م َمٛمؽ

 ((ؿمٖمٙم٥م سمتُم٘مؾ َمـ صمديد

ديٛم٣مَمٝم٘مٝم٥م َمًتٚمرة سم٘من أفمت٣مب صٚمتٜم٣م زمٌقح ايمً٘مقن يمتٗمػ فمٛمد ضمدود ايمذات  ضمرىم٥م

سمرؽمؿ ضمروهمٜم٣م اظم٣مئٝم٥م ايمتل حتٚمؾ ضمٝمقي٥م َمتدهمٗم٥م َمـ ؾمٔمقره٣م ايمِم٣مدق ايم٣ٌمضم٧م فمـ ـمؾ وافمد دم 
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مه٥ًم رافمٖم٥م و ---إهن٣م اٞمْمالوم٥م صمديدة سمرؽمٚمٜم٣م ايمُم٣مفمرة زمحروهمٜم٣م اظمٙمتٜم٥ٌم ---يمٝمؾ احلٝم٣مة اظمٓمٙمؿ

٤م ايمت٣مئٜم٥م دم َمٕم٣مور ايمٛمٖمس ايمتل سمٌح٧م فمـ أٞمٖم٣مس صمديدة سمرسمٗمل سمزصمٝمٜم٣م إلم أؽمالك ايمٗمٙم

 -ايمقضمدة إلم ٞم٣مهمذة اهلٚم٣ًمت ايمتل سمممق َمٛمٜم٣م زمقضم٣مً صمديدو زمحٙمٚمٜم٣م َمـ فمتٚم٥م ايمٙمٝمؾ

 هم٘مؾ احلروف َم٣مئٝم٥م)) 

 ضمْم٦م زمخٝمٙمٜم٣م دم أوٙمٔمل

 حتررين

 يمتجٚمع َم٣مءك

 ---َمـ فمتٚمتل

 همٝمٚمّمٕمٛمل ايمًقاد زمقضمديت

 ((فمٛمد أزمقاب مه٣ًمسمؽ

قي دم يمٕم٥م ايمُم٣مفمرة مل يٗمرع زم٣مب ايمٝمٟمس زمؾ همتح ٞم٣مهمذة إَمؾ يمٙمرزمٝمع ايمذي يم٘مـ ايمتدهمؼ احلٝم

 ىمٟمس ورد احلٌٝم٤م ئمْمر يمٝمؾ اظم٣ميضخيّمقري يقرق دم  جيدد احلٝم٣مة زمٛمًغٍ 

 اؽمتدفمل ايمرزمٝمع أن))

 ---يمٝمٙمتٜمؿ همراؾم٥م ضمٛمْمتٜم٣م

 زمٕمرهمتل

 ((دم ىمٟمس ورك

هت٣م َمـ رئ٥م ممتٙمئ٥م سمٌٗمك زهمرات ايمِمقرة سمٛمٗمٙمٛم٣م زمٟميمقان ؿمٝمٖمٜم٣م ومقس ومزح يٗمرأ همٛمج٣من ومٜمقو

صٚم٦م و زمحٍم إٞمٖم٣مس اهل٣مرزم٥م َمـ أؿمٝم٣مف وضمدهت٣م إلم فم٣ممل واومٔمٜم٣م سم٣مرىم٥م أٞمٖم٣مؽمٜم٣م اظمتٔم٥ٌم

 أضمالَمٜم٣م اخلراهمٝم٥م سمٛم٘من فمعم أَمقاج زروم٥م ايمٌحر يمتٛمٗمٙمٛم٣م فمػم صمقاز َمرور إلم أهمؼ ممتدٍ و وضمدهت٣م

 --دم همّم٣مءات رضم٥ٌم سمٔمٙمـ َمٝمالد ؽم٣مفم٥م ايمِمٖمر

صمٔمٙم٦م و صمداٞمٝم٥م أهم٣موم٣ًم ختؼمق ضم٣مصمز ايمذات يمتًػم َمٔم٣مظمفزمٙمٕمتٜم٣م ايمقو ايمُم٣مفمرة زم٣مضم٦م زمِمٚمتٜم٣م

َمـ يمقضمتٜم٣م ايمٌحري٥م ايمٕمريٗم٥م دم فم٣ممل ايمقصمدان رَمقزًا سمقيمد ُ دم ىم٣مئٛم٣مهت٣م يمتٕمدو فمٛمٌمًا هم٣مفمالً دم 

 ---يمقضمتٜم٣م
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صقر ٌ سمتٔمدى ؽم٘مقن احلرىم٣مت يمتدطمؾ أفمامق  (إٞمٖم٣مس اظمتػمفمٚم٥مو هم٣ميمٌحر ايمٕمريؼ)

 -ايمذات

ٕن فمجٙم٥م ايمٔمٚمر ايم٘مقين ٓ سمرصمع إلم ايمقراء ٞمدرك أن ( ودةنمرق ووٓ)صقرسم٣من َمتالزَمت٣من 

 -ضمٝم٣مة صمديدةو زمٔمد اظمقت وٓدة

همتٚمتُمؼ َمـ َمٖمرداهت٣م وم٣مَمقؽم٣مً ذاسمٝم٣ًم ُيتقي طمِمقصٝم٥م سمٙمٗم٣مئٝم٥م سمرؽمؿ يمقضمتٜم٣م دم صمًؿ 

 (دم يدي ,دم رئتل  ,زمرفمدي  ,ظمٙمٚمٛمل  ,فمتٚمتل  ,زمجقدم )ايمٗمِمٝمدة همتٔم٣مزمغم َمثؾ 

سمٔمػم فمٛمٜم٣م زمؾ سمٕمقص دم أفمامومٜم٣م يمتًػم زمٚمٖمرداهت٣م مج٣ميمٝم٥م و ىم٣مئٛم٣مت ضمًٝم٥م سمرؽمؿ يمقضم٥م ايمذات

اإلضم٣ًمس ايمِم٣مدق يمدى ايمُم٣مفمرة يًػم َمٕم٣مور ٞمٖمًٜم٣م فمػم اٞمٕمامؽمف دم ايمقاومع و هم٣ميمقه٨م -ايمٙمقضم٥م

 :هذا َم٣م فمػمت فمٛمف صمٙمٝم٣ًم دم َمٖمرداهت٣مو احلٝم٣ميت

 زمٛمّم٨م ايمٙمٝمؾ فمٛمد اؾمتٜم٣مئل)) 

 ((اضمتز ومراءيت يمٖمٛمج٣مين

 ضمقاس اجلًد يمٝمٛمْمٙمؼ دم أهمؼ ايمقفمل ايمالحمدودٞمٌض ص٣مدق يتٔم٣ملم دم ساع َمع 

 -زمخِمقزمتف اظمؼماَمٝم٥م دم إهمؼ ايمْمٙمؼ يٌح٧م فمـ َمٔم٣ممل صمديدة حلٙمؿ صمديد

َمـ هٛم٣م يٌدو يمٛم٣م أن ايمٔمزف فمعم أوسم٣مر ومِمٝمدة ايمٛمثر ُيت٣مج إلم ومقة ختزيٛمٝم٥م يمٙمِمقرة ايمُمٔمري٥م و

إلم يمٕم٥م خمتزيم٥م سمرسمٗمل حتت٣مج و سمٛمٗمٙمؽ دهمٔم٥م واضمدة إلم فم٣ممل آطمر ىمام زمحٝم٧م سمدهُمؽ َمٔم٣مظمٜم٣م دهُم٥مً 

َمٖمرداهت٣م إلم وم٣مَمقس يٛمٗمٙمؽ فمػم أشمغم روح ايم٘مٙمامت يمغمؽمؿ أزمٔم٣مد اهلدف ايمذي سمتحدث فمٛمف 

 -ايمٗمِمٝمدة

َمت٣ًمرفم٣من دم ايمقصقل زم٣ميمٗم٣مرئ إلم ايمٙمحٓم٥م ايمُمٔمري٥م ايمٖمْمري٥م ايمتل سمٌٔم٧م و هدهم٣من َمت٘م٣مَمالن

ٛم٣م اظمٔم٣مسيـ ايمذيـ ىمؿ ٞمتٚمٛمك َمـ ىمت٣مزم( وايمٙمٕم٥م ايمُمٔمري٥م ,ايمِمقرة ايمُمٔمري٥م )دم ايمٛمٖمس ضمٗمٝمٗمتٜم٣م 

 أن ئمقا أن ضمِم٣من ايمُمٔمر ضمِم٣من َمُم٣مىمس ُيت٣مج إلم هم٣مرسٍ  يٚمتْمقن صٜمقة هذا اجلٛمس إديب

 -َم٣مهر يٗمقده َمـ صح٣مرى ايم٘مٙمامت إلم واضم٣مت ايمقصمدان ايمُمٔمري اخل٣ميمص
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 ٔىغبسادخاألثؼبدخاٌنفغْخ-6

 زبذخعزبسخاٌؼبؿفخخاحلذّذّخ

 اٌنضخٌٍشبػشحخسُّخأثٌخػْذ$ِظش#

 $أػؾىزين#

 
 ٘متٛملأوح

 --أـمٛمٛم٦م أٞمؽ فمٛمدَم٣م ودفمتٛمل

 --هزَمتٛمل

 --ىمنسمٛمل

 --ضمْمٚمتٛمل

 --ومه٣ًم ـمٛمٛم٦م أهي٣م اظمٕمرور

 --َمـ أٞم٦م

 يٗمػ ايمزَم٣من فمٛمدك ىمل

 ؟ٓ يدورو

 --أـمٛمٛم٦م أين زمٔمدك يمـ أفمٝمش

 --أىمقن أـمٛمٛم٦م أين زمٔمدك يمـ

 --أـمٛمٛم٦م أٞمؽ فمٛمدَم٣م ودفمتٛمل

 ؟؟أوصمٔمتٛمل

 ؟؟أزم٘مٝمتٛمل

 ؟؟وومتٙمتٛمل

 ومه٣ًم ـمٛمٛم٦م
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 همام أٞم٣م ايمتل ؽمتٌ٘مل

 يقَم٣ًم فمٙمٝمؽ

 --أٞم٣م ايمتلو

 ىمٛم٦م ايمٛمجقم يمٛم٣مـمريؽ

 --أٞم٣م ايمتل ومٙم٦َم دم فمٝمٛمٝمٜم٣م يقَم٣مً و

 يمديؽ أمجؾ َم٣م

 --ومٙم٦م فمٛمٜم٣م أهن٣مو

 أنمعم ََمـ يمديؽ

 --أوح٘متٛمل

 --ضمكم ـمٛمٛم٦م

 أين

 --ؽمٟمزم٘مل اضمؼماوم٣ًم زمكم يديؽ

 --أين ؽمٟمؽم٘م٤م دَملو

 --ومدَمٝمؽ أهن٣مرًا فمعم

 ضمٝمٛمام ودفمتٛمل

 --أوح٘متٛمل

 اظمٕمرورؽمٝمٟميت يقٌم سمٔمرف همٝمف أهي٣م و

 --ىمٝمػ أٞم٦م طمنسمٛمل

َمٔمْمٝم٣مت و دم اؽمت٣ٌمر أفمامق اظمرأة ايمتل سمتٚمثؾ زمٔمقاؿمٖمٜم٣مو دم احلدي٧م فمـ إدب ايمٛم٣ًمئل

ايمتل حتٚمؾ إيمٝمٛم٣م روح و سمدهمؼ ذايكم ايمدَم٣مء دم ومٙمٌٜم٣م سمرسمًؿ ذاىمرة إهمٔم٣مل اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمقافمدة

يٌح٧م فمـ َمرآة  هقو ايمِمحٝمح هم٣مإلٞم٣ًمن َمٛمذ أن وصمد فمعم هذه إرضو احلٝم٣مة زمٚمٔمٛم٣مه٣م احلؼ

ضمٗمٝمٗمٝم٥م ص٣مدوم٥م سمرسمًؿ ذاسمف فمعم صٖمح٣مهت٣م ارسم٣ًمَم٣ًم ضمٗمٝمٗمٝم٣ًم هم١مذا َم٣م وصمد أن اظمرآة سمرؽمؿ صقرة 
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ىم٣مري٘م٣مسمقري٥م يمٙمٔمقاؿمػ ايم٘م٣مذزم٥م هم١مٞمف يتحقل إلم وضمل يٌح٧م فمـ ؽمخري٥م يِمد هب٣م أهمٔم٣مل 

ٓ أفمتٗمد أن -طم٣مص٥م فمٛمدَم٣م سم٘مقن هذه إهمٔم٣مل سمٔمػم ذايكم ايمدم زمجقاز ؽمٖمر َمزور أطمريـ

ُمقافمر ايمٔمرب ٞمٗمِمد ايمُم٣مفمرات ايمٔمرزمٝم٣مت ومد ازمتٔمدن دم ىمت٣مزم٣مهتـ فمـ ايمٔم٣مؿمٖم٥م همحٝمثام همتح٦م ايم

صٖمح٥م إدب دم ديقان إدب ايمٛم٣ًمئل جتد اؽمتٝمالء ايمٔم٣مؿمٖم٥م فمعم َمٖمردات ايمٛمِمقص إدزمٝم٥م 

همدوى ؿمقوم٣من ونمغمهؿ و َمل زي٣مدةو اخلٛم٣ًمء ووٓدة زمٛم٦م اظمًت٘مٖملو وجت٣مرب يمٝمعم إطمٝمٙمٝم٥م

و ؾم٣مفمرسمٛم٣م ريؿ أزمق فمٝمد دم ٞمِمٜم٣م -ر اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمتل حتٚمٙمٜم٣م ايم٘مت٣مزم٣مت ايمٛم٣ًمئٝم٥مسمريؽ أزمٔم٣مد اظمُم٣مفم

هل أٞمٚمقذج آطمر دم رؽمؿ ايمٔمقاؿمػ ايمذاسمٝم٥م ايمتل سمرسمد زمٖمٔمؾ ارسم٘م٣مؽم٣مت رصمقيمٝم٥م  (أوح٘متٛمل)

سمرى دم اظمرأة خمٙمقوم٣ًم ؤمٝمٖم٣ًم أو َمًتٜم٣مٞم٣ًم إذ أهن٣م َمٛمذ ايمٌداي٥م سمُمحـ َمٖمرداهت٣م زمًخري٥م ٓذفم٥م يمتٙمؽ 

ٞمحـ ٞمٔمرف أن اظمرأة هل ؾمجرة احلٝم٣مة ايمتل ٞمًتٖملء  ٓ سمٔمػم فمـ ىمٝم٣مهن٣م احلٗمٝمٗملاظمقاومػ ايمتل 

 ظم٣مذا ٞمًتدهمئ زمٛم٣مره٣مو ٞمٗمْمػ َمـ شمامره٣م همٙمامذا ٞمحتْمٌٜم٣م إذا َم٣م رنمٌٛم٣م دم إضم٣ٌمؿمٜم٣مو حت٦م ـمالهل٣م

هل حتؼمق َمـ أصمألن سمذىمل َمُم٣مفمرٞم٣م إن اظمرأة زمِمقرهت٣م احلٗمٝمٗمٝم٥م نمٝمٚم٥م سمٓمؾ ؽمامءٞم٣م هم١مذا َم٣م و

فمعم ايمرنمؿ َمـ ذيمؽ هم١من و -زمحج٣مرة صٕمغمة همذيمؽ يمـ يّمغمه٣مُم٣مفمره٣م أردٞم٣م أٞمٛمخدش َم

ؾم٣مفمرسمٛم٣م همٝمٛمِمٜم٣م هذا سمٌدو واشمٗم٥م َمـ ٞمٖمًٜم٣م دم رصد إهمٔم٣مل ايمرصمقيمٝم٥م ايمتل حت٣مول أن سمٗمِمٝمٜم٣م 

 -فمـ واومٔمٜم٣م احلٗمٝمٗمل

 أـمٛمٛم٦م أٞمؽ فمٛمدَم٣م ودفمتٛمل)

 هزَمتٛمل

 ىمنسمٛمل

 (ضمْمٚمتٛمل

ايمٌٗم٣مء سمّقصمف اؽمتٖمٜم٣مم و إلم ايمث٣ٌمت اؽمتٖمٜم٣مم إٞم٘م٣مري ُيٚمؾ دم ؿمٝم٣مسمف أزمٔم٣مد ايمُمقق اإلٞم٣ًمين

فم٣ٌمرة حتٚمؾ دم  (؟؟؟؟؟َمـ أٞم٦م)اؽمتٛم٘م٣مري آطمر يًتٜمجـ همٔمؾ ىمؾ طمٙمٝم٥م َمـ هذا اظمًتٜمؼم 

ؿمٝم٣مهت٣م َمْمروم٥م فمٛمٝمٖم٥م حتْمؿ إهم٘م٣مر ايمتل ٓ سمرى دم أطمريـ إٓ صدى ٕؾم٣ٌمح متًم فمعم 

 :هذا َم٣م أىمدسمف ايمُم٣مفمرة ريؿ أزمق فمٝمد دم ومقهل٣مو إرض

هل فم٣ٌمرة َمُمحقٞم٥م زمٚمٔم٣مين اإلزم٣مء إٞمثقي ايمذي ( وٓ يدورو دكىمل يٗمػ ايمزَم٣من فمٛم)

ايمتل ٓ سمٗمٌؾ أن سم٘مقن ؽمٙمٔم٥م رطمٝمِم٥م سمتٗم٣مذهمٜم٣م أيدي اظمًتٜمؼميـ و ٞمٙمٚمًف فمٛمد اظمرأة ايمممومٝم٥م
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إن ىم٣مٞم٦م ايمٗمٝمؿ ايمتٔمٌغمي٥م و ---َمتقمهكم أهنؿ يًتْمٝمٔمقن أن يتح٘مٚمقا زمٚمُم٣مفمر اظمرأة ىمام يُم٣مؤون

 -ايمْمٚمقح ايمذي سمريده ايمُم٣مفمرة دم هذا ايمًْمر ايمُمٔمري مل سمِمؾ إلم

إذا ٞمحـ أَم٣مم شمالشم٥م أهمٔم٣مل اؽمتٛم٘م٣مري٥م سمٌح٧م فمـ أصمقزم٥م سمٌكم ذيمؽ ايم٘مػم ايمذي ئمٝمُمف أطمر 

ؾم٣مفمرسمٛم٣م ومد أصم٣مدت دم رؽمؿ هذا و ويمٝم٠مىمدوا ذواهتؿ اظمٛمتٗمِم٥م ارسم٘م٣مس هلُم٣مؾم٥م دم أفمامق ايمٛمٖمس

 :سمٙمؽ اهلُم٣مؾم٥م زمُم٘مؾ ٓ ؾمٔمقري ضمكم وم٣ميم٦مو آرسم٘م٣مس

 (!!!!؟؟؟أفمٝمش أـمٛمٛم٦م أين زمٔمدك يمـ)

 (!!!!؟؟؟أـمٛمٛم٦م أين زمٔمدك يمـ أىمقن)

 أـمٛمٛم٦م أٞمؽ فمٛمدَم٣م ودفمتٛمل)

 أوصمٔمتٛمل

 أزم٘مٝمتٛمل

 !(!!؟؟ومتٙمتٛملو

َم٣م صٛمٔمف ىم٣من ومه٣ًم ٕن ايمدٞمٝم٣م ٓ سمٗمػ فمٛمد اظمُم٣مفمر اظمزيٖم٥م : ضمٗمٝمٗم٥م ىمام وم٣ميم٦م ايمُم٣مفمرة

رة هم٣مٕهمٔم٣مل اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م سم٠مىمد فمعم َمٔمٝم٣مري٥م اإلطمالص ذيمؽ اخلٙمؼ ايمٛمٌٝمؾ ايمذي حتٚمٙمف ايمٖمْم

، ٞمجقَم٣ًم َمُمٔم٥م أَم٣مم ـم٣مهرة ايمٕمرورو يمٗمد ىم٣مٞم٦م ايمُم٣مفمرة دم ٞمِمٜم٣م ومٛم٣مديالً َمّمٝمئ٥م -اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م إيمٝمٛم٣م

وإذا ىم٣من َم٣م ٞمراه دم ايمٛمص َمـ -سمرؽمٙمٜم٣م رؽم٣ميم٥م إٞم٣ًمٞمٝم٥م دم آهم٣مق احلٝم٣مة ؽمجٝم٥مً و وَم٣م ذيمؽ إٓ همْمرة

 (راق نمري٤مهم)ايمٗمٝمؿ ايمِمقري٥م سماله و ايمِمٝمغ ايمتٔمٌغمي٥مو ظمحٛم٣مه َمـ إُي٣مء اظمٖمردات (يمٗم٣مء نمري٤م)

 فمػم فمٛمف طمط دهم٣مع آؽمتٖمٜم٣مم آؽمت٘م٣مري يمٔمدم وصمقد ايمت٘م٣مهم٠م زمكم َمٔمٝم٣مري ايمٖمْمرة ايمًٙمٝمٚم٥م

ايم٘مػم اظمر سم٘مًٚمـ صمٜم٥م أطمرى هم١من َمرد و اإلطمالص ايم٣ًمذجو ايمٛم٘مقص ايمٕمروري َمـ صمٜم٥مو

 -ذيمؽ يمـ ي٘مقن إٓ ومْمٝمٔم٥م اخل٣مه همٝمٜم٣م هق ايمٕمرور ٞمٖمًف

 )وؽمٝمٟميت يقم سمٔمرف همٝمف أهي٣م اظمٕمرور

 طمنسمٛمل(ىمٝمػ أٞم٦م 

 فم٣ٌمرة فمعم هُم٣مؾم٥م صٝم٣منمتٜم٣م حتٚمؾ صمذوة فم٣مؿمٖمٝم٥م ص٣مدوم٥م ؽمٝمْمرت فمعم َمُم٣مفمر ايمُم٣مفمرة

ايمذي و ايمتٔمٌغم اخلٝم٣مرم ايمذي اهمتٗمده ايمٛمصو حتقيم٦م إلم ضم٣مصمز ضمديدي أَم٣مم ايمتٔمٌغم ايمٌٝم٣مينو
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 فمقوتف ؾمحٛم٥م آضم٣ًمس اظمٙمتٜم٤م يمٙمٚمٖمردات ايمُمٔمري٥م ضمكم اؾمتٔمٙم٦م زمٟمٞمٖم٣مؽمٜم٣م روح ايمِمدق

َمتداويم٥م دم ضمرىم٥م احلٝم٣مة و ه اظمٖمردات َمٖمردات وم٣مَمقؽمٝم٥م دم زمٔمّمٜم٣مإن ىم٣مٞم٦م هذو اإلطمالصو

ايمٝمقَمٝم٥م أو أهن٣م ظمتُم٘مؾ اؽمتج٣مزم٣مت زمالنمٝم٥م َمًتٗمٙم٥م فمـ َمقروث ايمُمٔمر سمرسمًؿ همٝمٜم٣م صقر زمالنمٝم٥م 

 -صمديدة سمِمقر اظمٕمرور زمٟمزمٔم٣مد َمقؾمقري٥م خمتٙمٖم٥م فمام رؽمٚمف َم٣ميض إدب

قىمٌٜم٣م ايمُمٔمري مل يُم٘مؾ َمدارًا إذا ىم٣من هٛم٣مك َمـ مهًف هنٚمًٜم٣م دم أذن ايمُم٣مفمرة همٜمل أن ىمو

هل دم هذا ايمٛمص زم٣ميمذات سمدور دم همٙمؽ ايمُمٔمر ايمٛمزاري حم٣مويم٥م و َمًتٗمؾ دم جمرة ايمُمٔمر ايمٔمريب

 آهم٣مق صمديدةو آؽمتٗمالل زمٚم٣ًمر صمديد يرؽمؿ فمعم صٖمح٣مت ايمُمٔمر ايمٔمريب َمٔمْمٝم٣مت صمديدة

 -فمقاؿمػ ص٣مدوم٥م صمديدةو
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خخبٌذخاخلننيخًآفبقخاٌشؼشخاٌغؼٌدُ-4

 $اٌغؼٌدّخ#

 ىِخاٌذملخاٌشّبء#خ$ىزه

اظمتِمٖمح يمديقان ايمُمٔمر ايمٔمريب اظمٔم٣مس دم اظمٚمٙم٘م٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمًٔمقدي٥م يدرك مت٣مم اإلدراك اهلقة 

ايمقاؽمٔم٥م زمكم َم٣م ومٝمؾ دم َمْمٙمع ايمٗمرن ايمٔممميـ وهن٣ميتف زمؾ يٙمٚمس ؿمرق ايمتٖم٘مغم وايمتٔمٌغم وومد 

ؾم٣مفمر يتحدث إلم  (َمداضمف ٞمقاضمف)اطمتٙمٖمت٣م زمحٝم٧م زمدت صقرة ايمُم٣مفمر خمتٙمٖم٥م مت٣مَم٣م َمـ ؾم٣مفمر 

فمـ أدق ايمتٖمِمٝمالت واظمُم٣مفمر ايمتل سمٔمؼموف إلم ؾم٣مفمر يتحدث فمـ أروف ووؿمٛمف وفمُمٗمف وضمٌف 

وانمؼمازمف ونمرزمتف وىمٖم٣مضمف دم ؽمٌٝمؾ سمثٌٝم٦م أومداَمف فمعم واومع َمر فمٙمٗمٚمل يتجرع همٝمف اإلٞم٣ًمن 

ضمٙمؿ ايمْمٖمقيم٥م هرزم٣م َمـ ايمقاومع اظمردي (احلٙمؿ)ىم٠موس آٞمٖمِم٣مم فمـ ايمقاومع وزمروز ايمٗمِمٝمدة 

دم أضمّم٣من إَمؾ ضمتك إٞمؽ سمرى ايمُم٣مفمر ايمًٔمقدي اظمٔم٣مس ؾم٣مفمرا َمٕمؼمزم٣م فمـ واومٔمف وارمت٣مء 

وإن ىم٣من َمٛمتٚمٝم٣م إلم وؿمٛمف وأروف َمٔم٣مٞمدا أضمٝم٣مٞم٣م وخمذوٓ أضمٝم٣مٞم٣م أطمرى ويم٘مٛمف يٌٗمك َمٌما فمعم 

جت٣موز واومٔمف ايمٛمٖمز وآصمتامفمل طم٣مص٥م وأن َمُم٣مىمؾ احلٝم٣مة اجلديدة ومد سمٛم٣مهٌتف واومتًٚم٦م 

ايمِمٚم٦م سمٌح٧م فمـ واضم٥م طمياء سمًؼميح فمعم وٖم٣مهمٜم٣م ويم٦ًم أؾمؽ مهقَمف وضمقيمتف نمٝمٚم٥م َمـ 

ويمق يمٙمحٓم٥م واضمدة أن ايمقاومع اظمردي ايمذي ـمٜمرت زمِمامت أص٣مزمٔمف فمعم ايم٘مثغم َمـ ومِم٣مئد 

 :ايمُمٔمر ومد رؽمؿ َمٔم٣مظمف َمـ طمالل يمقضمتكم َمممومتكم

إولم سمتٚمثؾ دم صقرة اظمرأة وايمث٣مٞمٝم٥م دم صقرة احلدي٧م فمـ ايمذىمري٣مت ايمتل ُيٚمٙمٜم٣م ايمُم٣مفمر 

يتحدث  (ايمدم)يًٖمحٜم٣م فمعم راضم٥م ٞمِمقصف ايمُمٔمري٥م وؾم٣مفمرٞم٣م طم٣ميمد احلٛمكم َمـ طمالل ٞمِمف و

فمـ ٞمٗمْم٥م ايمذىمري٣مت ايمتل محٙمٜم٣م َمٔمف َمـ سمٙمؽ ايمٌٗمٔم٥م إلم دَمُمؼ ضمكم ؿم٣مر زمجٛم٣مضمل ايمُمٔمر ضم٣مَمال 

 ايمدم()مهقم ايمٕمرزم٥م ايمتل سمٌٗمك دم أفمكم ايمُمٔمراء ىم٣ميمتٗمٙم٤م فمعم أضمر َمـ اجلٚمر همٌدت 

 ِمٚم٦مضم٘م٣مي٥م( سمدور فمعم ؾمٖم٣مهف زم)

 وَم٢م فأيمٗمك فمعم ؾمٖمتٝمٜم٣م زمقضم

 إٓ ضم٘م٣مي٣مه سمروهي٣م ضم٘م٣مي٣مه٣م
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ورؽمؿ صقرهت٣م فمعم َم٣ًمضم٥م روضمف اظمِمٔمقوم٥م يٖمٔمؾ احلٛمكم واحل٤م اجلذاب يمٙمٗم٣مسمؾ ودم َمٗمٙم٥م 

احلٙمؿ اظمٖمتقن وفمعم أفمت٣مب ايمذىمري٣مت ؽمٖمح ايمُم٣مفمر طم٣ميمد زمـ حمٚمد احلٛمكم ومِمٝمدسمف أو َمٜمد 

ؽمف ضمٝم٧م ايمْمٖمقيم٥م واحلٙمؿ وإَمؾ اظمتأليمئ ورؽمؿ صقرة ظمًٗمط رأ (ايمدم)ص٣ٌمه وَمرازمع أضمالَمف 

ىمح٣ٌمت اجلامن ودم أضمٝم٣مء ايمٔمِمقر ودم ؾمقارفمٜم٣م وزمـ أزومتٜم٣م وطمٙمػ زمٝمقهت٣م ضمٝم٧م ايمً٘مقن 

ت ؿمٖمقيم٥م ايمُم٣مفمر وسمراومِم٦م آَم٣ميمف واٞمتِم٤م ضمٙمٚمف ىمزوزمٔم٥م زمٝمّم٣مء دم وه٨م اايمًديٚمل سمٗم٣مهمز

حل٤م واجلامل ايمِمحراء ايمٗم٣مضمٙم٥م وزمدت هٝمٚمٛم٥م اظمجد فمعم فمٚمؼ روضمف سمرؽمؿ آهم٣مومٜم٣م زمحث٣م فمـ ا

وايمدَم٣مشم٥م واظمتٛمٗمؾ زمكم أَمقاج ايمِمحراء ايمٛمجدي٥م وسمتٔم٣مومؾ رَم٣مهل٣م يدرك َم٣م يمالرسم٣ٌمط زمٔمٚمؼ 

جمرة َمـ ايمِمٚم٦م ايمِمحراء َمـ أشمر فمعم ايمٛمٖمس وايمروح ذيمؽ زمٟمن هذه ايمِمحراء يمٝم٦ًم إٓ 

ومظ يمألضمالم وايمقافمد زمٔمْم٣مء َم٘مٛمقن وؾم٣مفمرٞم٣م طم٣ميمد احلٛمكم َمـ طمالل قايمِم٣مطم٤م زم٣محلزن واظم

ؽمٚمٗمتف ضمرارة ايمِمحراء دم أسمقهن٣م وفمٙمٚمتف ايمِمػم  (ىم١مٞم٣ًمن)راوي يػمز يمٛم٣م ضمدائف ايمِمح

 -وايمِمٚم٦م وايمتُمقق

ويم٣ًمهن٣م زمِمدد وصػ ايمُم٣مفمر زمٗمدر َم٣م ٞمحـ زمِمدد اؽمت٣ٌمر فمٚمؼ روضمف وأشمر ايمٕمرزم٥م دم ٞمٖمًف 

َمرازمع ص٣ٌمه دم ؾمخِمٝمتف ايمتل حتقيم٦م إلم روح َمٔمٚمٗم٥م وَمٖمٔمٚم٥م زم٣محلزن )وَم٣م طمٙمٖمتف سمٙمؽ ايمدي٣مر 

ـ ايمتٕمٝمغم َمـ طمالل َم٣م يمٗمٝمف هذا ايمُم٣مفمر َمـ ومّم٣مي٣م وأضمداث سمرىم٦م زمِمامهت٣م وإمل وايمٌح٧م فم

 -فمعم روضمف اظمِمٔمقوم٥م زمٖمٔمؾ احل٤م وايمٔمْم٣مء

 (هٛم٣مك)إذ أن ايمُم٣مفمر َمٛمذ َمْمٙمع ٞمِمف واؽمتٔماميمف ىمٙمٚم٥م 

 ((هٛم٣مك دم همٙمؽ ٞم٣مء صمٛم٣مضمٜم٣م ؽمٚمراء همقق نمامم ايمِمٌح سمٙمٗم٣مه٣م))

ي٣مت ايمتل أوح٦م ؿم٣مئرا يُمٔمرٞم٣م زمٟمٞمف ُيٝم٣م زمٔمٚمؼ إضم٣ًمؽمف وزم٘مؾ صمقارضمف سمٙمؽ ايمذىمر

 يرهمرف زمجقاٞمحف همقق صٌح نم٣مئؿ يتٙمٗم٣مك زم٣ميمٛمدى واظمْمر

وأٞمف َم٣مزال يرسمٌط هب٣م ارسم٣ٌمؿم٣م وشمٝمٗم٣م ٓ يٚم٘مـ أن سمٖمِمؾ فمراه َمٜمام ؿم٣مل ايمٖمراق وزمٔمدت 

اظم٣ًمهم٥م ذيمؽ أٞمف وَمـ طمالل ٞمِمف يرؽمؿ زمريُم٥م ايمٖمٛم٣من اظمٔمج٤م يرؽمؿ صقرة حمٌقزمتف أو ومؾ 

أهار اجلامل اإلهلل ايمقافمد همٌدت اَمرأة مجٝمٙم٥م ؽم٣مضمرة  صقرة يٙمده وَمًٗمط رأؽمف ويّمٖمل فمٙمٝمٜم٣م

 هم٣مسمٛم٥م ختت٣مل سمٝمٜم٣م وىمػما وؽمٚمقا

 (أيمٗم٦م إلم َمٙم٘مقت اهلل ضمٌٌتٜم٣م وايم٘مػم فمػم ذرا هذا اظمدى سم٣مه٣م)
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 (َمٜمد إضم٥ٌم دم أرصم٣مئٜم٣م درصمقا هم٘مؿ ؽمٗمتٛم٣م َمـ إضمالم أٞمداه٣م)

فمـ ذىمري٣مسمف إٞمام  إهن٣م َمدارج أضمالم وَمقفمد ص٣ٌم وؿمٖمقيم٥م وٞمدى وضم٤م ايمُم٣مفمر ضمكم يتحدث

 يتحدث زمروَمٛمًٝم٥م ايمٔم٣مؾمؼ ويمٕم٥م اظمح٤م ايمقاَمؼ وهبٚم٥ًم اظمتٔمٙمؼ زمٔمُمٗمف ووؿمٛمف

 ((هذي هل ايمدمل ايمُمامء أي ص٣ٌم هذا وأي مج٣مل دم ص٣ٌمي٣مه٣م))

 ((ضمقر فمػمن وهن دم مح٣مم ومْم٣م وايمرائح٣مت ٞمجقم دم شمٛم٣مي٣مه٣م))

 ((هذي اظمٙمٝمح٥م َم٣م ه اجلامل هب٣م وىمٝمػ يٖمتٛمٛم٣م فمُمٗمٝم٣م حمٝم٣مه٣م))

رضمٛم٣م ٞمًتٔمرض دم ايمٗمِم٣مئد ايمتل يتحدث همٝمٜم٣م ايمُمٔمراء فمـ َم٣ًمومط رؤوؽمٜمؿ  ويمق

وَمقاؿمٛمٜمؿ وٓدهتؿ يمٙمٚمًٛم٣م زمحؼ أن ؾم٣مفمرٞم٣م طم٣ميمد خيرج فمـ اإلؿم٣مر ايمٔم٣مم يمتُمٌٝمف َمقاؿمـ ايمرأس 

 زمٚمًقح اجلامل وطم٣مص٥م ضمكم يِمػ هذا ايمُم٣مفمر ؽمحر اجلامل دم ص٣ٌمي٣م زمٙمدسمف

 ((ْمػ وؽمقاه٣مؽمٌح٣من َمٌدفم٣م ضمًٛم٣م وطم٣ميمٗمٜم٣م أيمؼ هب٣م ايمروح دم يم))

 ((َمرت زمٛم٣م دم احلٙمؿ ؿم٣مئٖمٜم٣م همام يٗمقل وَم٣م سمرويف فمٝمٛم٣مه٣م))

 ((َم٣م َمر هم٣مرس فمُمؼ ه٣م هٛم٣م أزمدا إٓ متٛمك فمعم إي٣مم يمٗمٝم٣مه٣م))

 ((هاي٣مه٣م وايمراي٣مت طم٣مهمٗم٥م وفمٛمد ذروهت٣م متد هل اظمالضمؿ))

ر إهن٣م صقرة ايمٌٙمدة اظمتٚمثٙم٥م فمٛمد ايمُم٣مفمر زمِمقرة اَمرأة وهم٣مرس فمُمؼ يمتدل فمعم سمٔمٙمؼ ايمُم٣مفم

 زمٌٙمده سمٔمٙمٗم٣م ؾمديدا إلم درصم٥م ايمٔمُمؼ أو َمٙمحٚم٥م ايمٔمُمؼ

اطمت٣مر يمف ايمُم٘مؾ  (ايمتٔمٙمؼ زمٚمًٗمط ايمرأس)ويٌدو أن ؾم٣مفمرٞم٣م ضمكم اطمت٣مر َمقوقفمف هذا 

ايمٔمٚمقدي ايمٗم٣مئؿ فمعم ايمُمْمريـ وهق ؾم٘مؾ يدل فمعم اظمٔمامرى ايمتل خيت٣مر همٝمٜم٣م ايمُم٣مفمر أضمج٣مر 

٣م ٕهن٣م دم َمقاومٖمٜم٣م إٞمام سمتٚمثؾ ىمؾ َم٣م أورده زمٛم٣مئف َمـ إيمٖم٣مظ اظمٛمتٗم٣مة اظمِم٣مٞم٥م اظمٛمحقسم٥م ٞمحت٣م زم٣مرفم

 (ارسمٔمُم٦م ,ـمٚمٟم َمُمت٣مق  ,هم٣مرس فمُمؼ  ,َمٗمٙم٥م احلٙمؿ )ايمُم٣مفمر َمـ َمٔم٣مين متثؾ زمٙمدسمف اظمحٌقزم٥م 

َم٣مرون ) ىمام وأٞمف ضمكم زمٛمك ٞمِمف ىم٣مٞم٦م ايمٗمقادم يمديف ىمٟمضمج٣مر ايمزاوي٥م فمؾ ضمد ضمٗمقل ايمٛم٣مومد

ٔم٥م همتٚمتٜم٣م أيمٖم٣م وَمد ايمِمقت َمـ إذ أن وم٣مهمٝم٥م ايمٛمص زمدت َمـ طمالل اؽمتخدام اهل٣مء اظمُمٌ (فمٌقد

إهن٣م  (َمًٗمط رأؽمف)طمالهل٣م يدل دٓيم٥م فمٚمٝمٗم٥م فمعم اٞمْمالق روح ايمُم٣مفمر دم ايمٖمّم٣مء زمحث٣م فمـ ضمٌف 

إٞمٖم٣مس ايمتل حتؾ روح ايمُم٣مفمر ووصمداٞمف ىمام وأن اؽمتخدام ايمُم٣مفمر يمٙمِمقر زمٚمختٙمػ أؾم٘م٣مهل٣م 
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فمٚمؼ طمٝم٣ميمف دم سمِمقر  ايم٘مٛم٣مي٥م يدل دٓيم٥م ضمٗمٝمٗمٝم٥م فمعم َمدى + وايمتُمٌٝمف + اظمج٣مز + آؽمتٔم٣مرة

 (سمرزمٛمل ؾمٜمدا طمالي٣مه٣م) (َمٗمٙم٥م احلٙمؿ اظمٖمتقن) ؾمقومف وفمُمٗمف يمٌٙمده

 صمـ ومٙمٌل)

وهذا ئمٛمل أن  (هذه هل ايمدمل ايمُمامء أي ص٣ٌم) (ؽمٗمٛم٣م َمـ إضمالم أٞمداه٣م) (ايمٔمٌؼ اخل٣مدم)

ؾم٣مفمرٞم٣م َمـ طمالل ٞمِمف اؽمتْم٣مع أن يرؽمؿ صقرة َمٔم٣مٞم٣مسمف زم٣ميمُم٘مؾ اظمقروث اظمتُمقع ٓؽمتٝمٔم٣مب 

ايمُمٔمري٥م اظمٔم٣مسة احلديث٥م زمحذر وسمٟمين وىمٟمٞمٛمل زم٣ميمُم٣مفمر زمروَم٣مٞمًٝمتف إٞمام ي٠مىمد همْمرة ايمذهٛمٝم٥م 

 -اإلٞم٣ًمن جت٣مه َمًٗمط رأؽمف وَم٘متـ وٓدسمف
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 اإلِبساد#$خ-ٔبطشخعرباْ

خ؟ًِبراخٌٌخرشوٌاخاخلًْخمتؼِ

ضمكم سمِمٌح إَم٥م ىمقَم٥م َمـ رَم٣مد ويتحقل ايمت٣مريخ الم فمقد َمثٗمقب يذر رَم٣مد إَم٥م وضمكم 

 ايمٌ٘مر الم ٞم٣ًمء سمٖمٗمد زم٘م٣مرهت٣م ٕول ؿم٣مرق يِمٌح فمعم فم٣مسمؼ ايمُمٔمراء وإدزم٣مء سمتحقل ايمٔمقاصؿ

اظمخٙمِمكم واظمداهمٔمكم فمـ هذه إَم٥م َم٠ًمويمٝم٣مت صم٣ًمم سمتٚمثؾ دم ٞممم ايمقفمل وسمٟمؿمغمه وجتًٝمده و

وٚمـ ومٛمقات صحٝمح٥م سمًٙم٘مٜم٣م فمٛم٣مس إَم٥م َمـ أصمؾ ايمقصقل إلم ؾم٣مؿمئ احل٤م واخلغم 

اظمرارة يٙمقىمٜم٣م إزمٛم٣مء و َٕم٥م إلم َمًتٛمٗمٔم٣مت َمـ ايم٠ٌمسوضمكم سمتحقل اجلراح صمراح ا- وايمًالم

وايمت٣مريخ ايمٔمريب َمٛمذ - وإضمٖم٣مد يتحقل ايمٖم٘مر إلم دواَم٥م سمْمٝمح زمٟمزمٛم٣مء إَم٥م دم زمئر فمٚمٝمٗم٥م ايمٗمرار

همجره إول مل متر فمٙمٝمف َمرضمٙم٥م ىمام هل أن طم٣مص٥م وأن اإلٞم٣ًمن حتقل همٝمٜم٣م إلم ؾمٌف زواضمػ ٓ 

وايمُم٣مفمر . ٞم٣مس  أن متيض ومدَم٣م ٞمحق اظمًتٗمٌؾ ايمقافمد سمًتْمٝمع أن سمقاىم٤م رىم٤م احلّم٣مرة أو

صمػمان . واضمد َمـ ايمذيـ سمًٙمٚمقا صمراح إَم٥م وص٣مهمحقا َم٣موٝمٜم٣م اظمممق وزم٘مقا فمعم ضم٣مرضه٣م 

 -/ َم٣مذا يمق سمرىمقا اخلٝمؾ متيض/ايمذي يٌدو ومِمٝمدة سمٔمزف فمعم أوسم٣مر احلزن َمـ طمالل ٞمِمف 

٣مفمر ايمذي صم٣مء فمعم ؾم٘مؾ متٛمل واظمتِمٖمح هلذا ايمٛمص يدرك َمٛمذ ايمٌداي٥م أن اؽمتٖمٜم٣مم ايمُم

وارسم٣ٌمؿمف زم٣مظم٣ميض اظمممق يمٝمس إٓ صٝمح٥م َمـ فمٚمؼ ايمقصمدان ايمٔمريب احل٣مرض ايمذي أصٌح هذه 

إي٣مم دم طمػم ىم٣من أو اظمتٔمٙمؼ زم٣ميمٓمرف ايمدورم اجلديد ايمذي زمًط أذرفمف إطمْمٌقؿمٝم٥م فمعم هذه 

تُمٓمل ايمذي حتقل ايمروح ايمٔمرزمٝم٥م وصمٔمٙمٜم٣م سمٙمٖمظ آطمر أٞمٖم٣مؽمٜم٣م زم٘م٣مء فمعم ايمتممذم وايمتُمت٦م وايم

 -إلم أيمٌقم صقر ُيتقي فمعم أىمثر َمـ اشمٛمتكم وفممميـ يٌح٧م همٝمٜم٣م ايمُم٣مفمر فمـ اؽمٚمف همال جيده

 أدطمؾ ذاىمريت))

 فمٛمل------ أزمح٧م فمـ اؽمٚمل

 فمٛمل يٌح٧م فمٛمل

 ويْمقل ايمدرب

 ومتيض راضمٙمتل
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 ((سمتٔمرج َمثؾ وريد ايمٗمٙم٤م

وأيـ ٞمحـ َمٛمٜم٣م ؟ ٤مإٞمف يٖمتش فمـ اٞمتامئف ىمام وريد ايمدَم٣مء يٌح٧م فمـ ايمٗمٙم٤م همٟميـ هق ايمٗمٙم

إن ىمؾ واضمد َمٛم٣م يٌدو ىم٣مظمًٙمقل ايمذي يٗمٙم٤م صٖمح٣مت ايمت٣مريخ وهق و٣مئع ٓ يدري أيـ هق 

 إٓ سمٔمٌغما فمـ هذا ايمّمٝم٣مع هذا ايمتممد وهذا ايمٛم٘مقص ايمٗم٣مسمؾ (فمـ يٌح٧م)وَم٣م فم٣ٌمرة ايمُم٣مفمر 

هبؿ يمق أٞمٖمٗم٦م َم٣م دم إرض مجٝمٔم٣م َم٣م أيمٖم٦م زمكم ومٙمق)): يمٗمد وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم دم ىمت٣مزمف ايمٔمزيز

 ((ويم٘مـ اهلل أيمػ زمكم ومٙمقهبؿ

وديمؾ يمٛم٣م فمؾ ان ايمْمريٗم٥م ايمتل هب٣م اؽمتْمٔمٛم٣م أن ٞمٚمٙمؽ ايم٘مقن هل ايمتل سمًتْمٝمع أن ئمٝمدٞم٣م إلم 

َم٣م ىمٛم٣م فمٙمٝمف وايمٌداوة إولم ايمتل أظمح إيمٝمٜم٣م ايمُم٣مفمر دم ٞمِمف هل ايمٛمٔم٦م َمع ايمٔمٗمٝمدة هم٘مقٞم٦م سمٙمؽ 

 (أومِمد ايمٌداوة)ض يًخر َمٛمٜم٣م إَم٥م ايمتل ىمت٦ٌم صٖمح٣مت ايمت٣مريخ زمحػم َمـ ٞمقر وإن ىم٣من ايمٌٔم

 وم٣ميمقا فمٛم٣م زمدو)

 ٓ ٞمحًـ نمغم ايمْمٔمـ

 وطمٝم٣مم ٞمً٘مٛمٜم٣م أؾم٣ٌمح ايمِمحراء

 (وومراصٛم٥م ايمٌحر

ؿ مل يدرىمقا أن ٞمٌل ايمٖمٗمراء ىمام وم٣مل ايمُم٣مفمر ومد ضمقل أرض ايمُم٣مم زمرَمتٜم٣م إلم واضم٥م َمـ ٜمويم٘مٛم

 ٞمقر وإن ىم٣من أزمٛم٣مء هذه ايمقاضم٥م َمٜمدوري ايمدم َمـ ومٌؾ أفمدائٜمؿ

 اءىمٟمن ٞمٌل ايمٖمٗمر))

 يذرع أرض ايمُم٣مم زمرَمتٜم٣م

 ((َمٜمدور دَمف َمـ ومحْم٣من إلم فمدٞم٣من

 ايمال وصمقداع اظمقت واحلٝم٣مة ساع ايمقصمقد وايم٣ٌمؿمؾ سو إن ساع احلؼ

يمٗمد زم٘مك ايمٔمرب دَمقع رافمٖم٥م فمعم وٝم٣مع إٞمديمس وزم٘م٦م صمٛمقهبؿ أروم٣م فمعم اؽمتالب 

ؿ دم هذه إيمٖمٝم٥م همٙمًْمكم ويمٛمٜمؿ ايمٝمقم ؽمتِمٔمؼ أرواضمٜمؿ زمٖمتٝمؾ اظمقت إن مل يدرىمقا َم٣م أفمد هل

 ايمث٣ميمث٥م
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وَم٣م زرع دم أروٜمؿ َمـ أيمٕم٣مم هم٘مري٥م واومتِم٣مدي٥م نم٣ميتٜم٣م ايمٗمّم٣مء فمعم آطمر زمدوي دم أضمّم٣من 

 ايمِمحراء

 ورضمٙم٦م))

 أؿمقي َم٣ًمهم٣مت ايمٌٔمد

 أصمز ايمٛمٖمس يمألفمامق

 أحتًس وم٣مع ايمذات

 أفمٝمش ايمره٥ٌم دم ايمػمه٥م

 أؽمتٛمْمؼ أصمقزم٥م

 أوٛم٣مين---- أهن٘متٛمل هذا اظمٝم٦م

 وؾمٔمرت

 أفمّم٣مئل دزمٝم٤م احلٚمك سمٟمىمؾ

 ((همٟمٞم٣م َمٛمحقر َمـ وؽمْمل

ضمٗم٣م يمٗمد أهن٘مٛم٣م هذا اظمٝم٦م ايمذي يدفمقٞمف صمًد ايمٔمروزم٥م دم زَمـ مل سمٔمد سمتجٚمع همٝمف إٓ راي٣مت 

 ايمِمٔم٣ميمٝمؽ ايمٌدو واظمٛمًٝمكم ؽمٜمقا َمـ وم٣مئٚم٥م زىم٣مة ايمٖمْمر

إٞمٛم٣م أَم٣مم َمقاصمٜم٥م فمٛمٝمٖم٥م حت٣مول ؽمػم أنمقار اظمجٜمقل ىمام يٗمقل ايمُم٣مفمر أَم٣مم زمح٧م َمّمٛمل فمـ 

وىمٟمٞمٛم٣م دم محئ٥م َمٔمرىم٥م ؿم٣مضمٛم٥م ُي٣مول أفمدائٛم٣م همٝمٜم٣م أن يٙمٕمقا وصمقدٞم٣م وأن يٛمًٖمقه ايمذات ايمٔمرزمٝم٥م 

َمـ صمذوره وىمٟمٞمٛمل زم٣ميمُم٣مفمر ضمكم أدرك هذه احلٗمٝمٗم٥م إٞمام أنمؼمهمٜم٣م َمـ َمُم٘م٣مة ايمٛمٌقة َمُم٘م٣مة حمٚمد 

وأٞمف ومد ؾمخص يمٛم٣م ايمٔمقدة إولم إلم اجلذور إلم  ((ويؾ يمٙمٔمرب َمـ ذ ومد اومؼمب))ضمكم وم٣مل 

 :ذا يمق سمرىمقا اخلٝمؾ متيضاظم٣ميض إلم .. َم٣م

 ضمًٛم٣م ؽمٟممتًؽ))

 َمثؾ ايمْمٖمؾ

 أنمًؾ درين َمـ نمغم ضمٝم٣مء
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 هم٣ميمزطم٥م همقق ايمزطم٥م

 سمِمٝمح جمرى

 واظمجرى همقق اظمجرى

 يقيمد ؽمٝمال

 وايمًٝمؾ همقق ايمًٝمؾ

 يِمٛمع هنرا

 وايمٛمٜمر هيٝم٨م

 ((ضمكم يًقد ايمٓمٙمؿ

٣م ايمقافمد إٞمف اظمقت اظمحٝمل ايمذي ئٌم٧م دم إَم٥م ايمروح َمـ صمديد وجئمٙمٜم٣م متيض إلم َمًتٗمٌٙمٜم

اظمممق إٞمف يٛمتٓمر ىمؾ اإلذاوم٣مت ايمْمٝم٥ٌم ايمتل سمقصٙمف فمػم زمقصٙم٥م احلٙمؿ إلم ٞمٗمْم٥م آرسم٘م٣مز 

 إولم ضمٝم٧م سمٔمقد راي٥م احلؼ واظمح٥ٌم وايمٔمدل

 فمٝمٛمل سمًػم أنمقار اظمجٜمقل))

 دم رذؾم٥م ايمّمقء

 ((ىمؾ آذاوم٣مت ايمْمٝم٥ٌم
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 ((فٍغـني$$خاٌشؤّخخاٌزنٌّشّخخيفخٔض

 ًئْخصؽفٌاخفٍٍذْٔبخىذّش

خزلٌّدخِفٍؼ0خشبػشٌٍ

 إذا ىم٣مٞم٦م ومدور ايمٛم٣مس سمِمٖمق هم١من ومدورٞم٣م أزمدًا سمٖمقر

 إن ىم٣مٞم٦م مهقَمٜمؿ رَم٣مدًا هم١من مهقم أصٕمرٞم٣م ؽمٔمغمو

 سمرَمٗمٛم٣م ايمٗمٌقرو ايمٛمقاهمذ َمممفم٣مت فمعم دَمٛم٣مو ٞمٕمٛمل

 ٓ وصمف ايمْمٖمقيم٥م َمًتديرو همال إزمْم٣مل دم زمٙمدي صٕم٣مر

 أٞمّم٨م طمٌزهؿ هّؿ ىمٌغمو يمٗمد ىمػم ايمِمٕم٣مر فمعم إَم٣مين

 ؽمٖمح زمف راضم٦م دوائرهؿ سمدورو ٛم٣مر سمٔمرهمٜمؿصم٣ٌمل ايم

 وَمـ ومٌؾ ايمِمالة هلؿ صالة وَمـ زمٔمد ايمْمٜمقر هلؿ ؿمٜمقر

 ؾمٔم٤م ايمٗمدس يمٝمس يمف صمذورو ىمٟمن ايمٗمدس يمٝمس هل٣م رصم٣مل

 ٓ فمُمٗم٦م ؾمقاهٗمٛم٣م ٞمًقرو اىمت٦ٌم َمالمحٛم٣م َمقاض لو

 ٓ يٕمغمو أفمج٤م ىمٝمػ زمٔمض ايمٗمقم يٌٕمك فمٙمٝمف همال يٕم٣مرو

 ت هتتز اخلِمقردم احل٣مٞم٣مو هتتز ايمٌالد وَمـ فمٙمٝمٜم٣مو

 يٛمٜمش حلٚمٛم٣م ىمٙم٤م فمٗمقرو يت٣مصمر َمـ يت٣مصمر دم أؽم٣مٞم٣م

 أضمٗمر َم٣م هب٣م ٞمِمؾ أصمغمو إلم أفمٛم٣مومٛم٣م َمدت ٞمِم٣مل

 ومٌٙمٛم٣م إىمػ يمٗم٣مء ؽمٙمؿ صٕمغم ؽم٣مومف زمْمؾ صٕمغمو

 دم ومٙم٤م ايمٌماع هلؿ زئغمو رصم٣مًٓ أصٌح إزمْم٣مل همٝمٛم٣م

 يمٝمس هلؿ رص٣مص إذا وومٔم٦م فمعم اظمقت ايمِمدورو همال سمٔمج٤م

 َمتك ٞمثقر  -ايمٗم٣مفمديـ  - ٞمحـو ؿ ضمج٣مرفمدهتو ٞمٔمؿ شم٣مروا
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 يٚميض يمٙمٔمٌغم زمؽ ايمٔمٌغمو دَم٣مؤهؿ فمعم ايم٣ًمضم٣مت َمًؽ

 -ضم٣مؾمك أن ي٘مقن يمف ٞمٓمغمو همٛم٦ٌم ايمٗمدس يمٝمس يمف ٞمٓمغم

َم٣م زايم٦م فمعم فمت٣ٌمت  (اظمِمْمٙمحو اظمٛمٜم٨مو ايمرؤي٣م)إذا ىم٣مٞم٦م َمِمْمٙمح٣مت ايمٛمٗمد ايمثالث 

 ًٚمكايمتجديػ ايمٛمٗمدي ايمٔمريب هم١من ٞمِم٣ًم ىمٛمص ايمُم٣مفمر حمٚمقد َمٖمٙمح اظم

ومد اؽمتْم٣مع أن يممع أصمٛمحتف زم٣مجت٣مه زمقصٙم٥م ايمرؤي٣م ايمٔمرزمٝم٥م  (و إن زضمٖمقا همٙمٙمدٞمٝم٣م هدير)

اإلؽمالَمٝم٥م يمٙمجٜم٣مد ايمٔمريب ايمٖمٙمًْمٝمٛمل ايمذي يٚمثؾ ٞمٗمْم٥م آٞمْمالق إولم يمٛمٌذ ىمؾ َمٔمْمٝم٣مت 

ٞمحـ و ايمزضمػ ايمِمٜمٝمقين ايمِمٙمٝمٌل ايمذي ُي٣مول أن ئمٝمد ايم٘مّرة دم ؽمٝمْمرسمف فمعم اظمممق ايمٔمريب

أن ايمٗمدس هل حمْم٥م آؽمؼماضم٥م إولم ايمتل فمّقل فمٙمٝمٜم٣م و ًْمكم هل ٞمٗمْم٥م ايمٌدءٞمٔمرف أن همٙم

 -(ايمٌقؾمٝم٥م) ايمذيـ صم٣مءوا ُيٚمٙمقن إلم ايمممق فمقدة اظمًٝمح ايمدصم٣مل زمِمقرسمفو أسم٣ٌمع آؽمتٔمامر

 إذن ٞمحـ أَم٣مم ٞمص يرؽمؿ همٝمف ؾم٣مفمرٞم٣م رؤي٥م صمديدة ومديٚم٥م ظمٛمْمٙمٗم٣مت اجلٜم٣مد ود اظمًتٔمٚمر

الَمٝم٥م سمًتح٧م اخلْم٣م زم٣مجت٣مه ايمٔمقدة إلم ختٙمٝمص ايمٗمدس َمـ ومٌّم٥م ي٠مؿمر همٝمف ظمٔم٣مين فمروزمٝم٥م إؽمو

ايمذيـ ُي٣مويمقن دم هذه اظمرة أن هيقدوه٣م وٚمـ أؽمْمقرة ممٙم٘م٥م ؽمٙمٝمامن ايمتل متثؾ َمـ و َمٕمتِمٌٝمٜم٣م

 وصمٜم٥م ٞمٓمر أطمر ٞمٗمْم٥م ايمٛمٜم٣مي٥م يمتممد ايمٝمٜمقد ايمذيـ اومتٙمٔمقا َمـ إرض ايمٔمرزمٝم٥م أصح٣مهب٣م

 -٣مهمد فمعم فمت٣ٌمت اظمًجد إومٍم َمٔمٙمٛم٥م فمٌمًا صمديداً أضمٙمقا َم٘م٣مهن٣م جمٚمقفم٥م َمـ ايممماذم سمتًو

ٞمص وإن محؾ زمكم صمٛمٌٝمف مهقم اجلٜم٣مد ايمٔمريب اإلؽمالَمل ايمٖمٙمًْمٝمٛمل زمُم٘مؾ طم٣مص إٓ أٞمف فم٘مس 

ايمذي ختٙم٦م همٝمف ايم٘مثغم َمـ )ذيمؽ فمعم فمروزمٝم٥م هذا اجلٜم٣مد ايمذي َمثٙمف دم هذا ايمٔمٌم ايمِمٔم٤م و

سمٙمؽ َمٔم٣مديم٥م و أؿمٖم٣مل همٙمًْمكم (ضايمزفم٣مَم٣مت ايمٔمرزمٝم٥م فمـ َمٜمٚم٥م اؽمؼمداد َم٣م ؽمٙم٤م َمـ إر

سمٛمػمي ؽمقافمد إؿمٖم٣مل يمتٔمٝمد ايمًٙمٝم٤م َمـ إرض أو فمعم إومؾ و صٔم٥ٌم ضمكم يتخعم ايمرصم٣مل

 (صالح ايمديـ آطمر)يمٔمًك أن يٛمْمٙمؼ و يمتث٦ٌم أومدام إصمٝم٣مل ايمٗم٣مدَم٥م فمعم هذه إرض يمٔمؾ

 -فمرضو أرضو ئمٝمد َم٣م ؽمٙم٤م َمـ ىمراَم٥م

أطمص زم٣ميمذىمر أص٣مب و ب إَم٥مصقرة فمروٜم٣م ايمُم٣مفمر َمـ طمالل ايمقهـ ايمذي أص٣م

رصم٣مٓهت٣م همٟمصٌح٦م اهلٚمقم رَم٣مدًا مل يٌؼ َمـ مجره إٓ ؽمٔمغم ايمْمٖمؾ ايمٖمٙمًْمٝمٛمل ايمذي ٓ يتقاٞمك أن 

 ٞمقرًا ٕزمٛم٣مء صمٙمدسمفو يُمتٔمؾ دم ىمؾ حلٓم٥م ٞم٣مر فمعم أفمدائف

 إذا ىم٣مٞم٦م ومدور ايمٛم٣مس سمِمٖمق هم١من ومدورٞم٣م أزمدًا سمٖمقر



334 

 إن ىم٣مٞم٦م مهقَمٜمؿ رَم٣مدًا هم١من مهقم أصٕمرٞم٣م ؽمٔمغمو

 سمرَمٗمٛم٣م ايمٗمٌقرو ايمٛمقاهمذ َمممفم٣مت فمعم دَمٛم٣مو ٞمٕمٛمل

هذه ايمتٖم٣مؤيمٝم٥م ايمتل سمٗمٖمز َمـ ذاىمرة ايمُم٣مفمر سم٠مىمد أن زمريؼ إَمؾ َم٣م زايم٦م أوقاؤه سمتألٕ دم 

ؽمامء ايمٗمدس ايمتل طمِمٜم٣م ايمُم٣مفمر هبذه ايمٗمْمٔم٥م َمـ ىمٌده فمعم ايمرنمؿ َمـ ايمدَم٣مء ايمتل َم٣م زايم٦م 

يمْمٖمقيم٥م ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥م إلم جت٣مفمٝمد ختٖمل دم سمثٔم٤م َمـ اجلرح ايمْمٖمقرم ايمٖمٙمًْمٝمٛمل ايمذي ضمقل وصمف ا

اإلسار فمعم ؽمحؼ ىمؾ َمـ يريد أن جئمؾ َمـ ايمٗمدس هٝم٘ماًل صمديدًا يٕمّٛمل و أهاره٣م ايمٔمزيٚم٥م

وومد أوضمك يمٛم٣م ايمُم٣مفمر زمذيمؽ ضمكم أؾم٣مر إلم أن وصمف ايمْمٖمقيم٥م  -أَم٣مَمف ٞمُمٝمد اظمقت ايمٔمريب

يمقصمف اهلؿ ايمْمٖمقرم ايمذي سمقومد أو٣مف إلم هذا او ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥م مل ئمد َمًتديرًا ىم٣ميمقصمقه إطمرى زمؾ

أسمقٞم٣ًم َمًتٔمرة يمتجٔمؾ اخلٌز ايمٖمٙمًْمٝمٛمل هق إزايم٥م هذه ايمْمٕمٚم٥م ايمتل سمًٔمك زمُم٘مؾ ضمثٝم٧م يمتٜمقيد 

يمٗمد رؽمؿ يمٛم٣م ايمُم٣مفمر حمٚمقد َمٖمٙمح ىمٔم٣مدسمف صقرة َمًغمة ايم٘مٖم٣مح ايمٖمٙمًْمٝمٛمل ايمذي يٌدو  -ايمٗمدس

هب٣م فمعم ضم٣ًمب  زيكٞمٝم٣مؾمكم يتو أٞمف يتٔمثر فمعم أيدي ايمٌٔمض زمحٝم٧م يرسميض هذا ايمٌٔمض زمٟميمٗم٣مب

 :اظمالضمؿ ايمٔمرزمٝم٥م ايمتل سمٟمزمك إٓ أن سمٔمٝمد َم٣م اؽمتٙم٤م َمـ احلؼ ايمٔمريب وىمٟمين زمف ضمكم يٗمقل

 ؾمٔم٤م ايمٗمدس يمٝمس يمف صمذورو ىمٟمن ايمٗمدس يمٝمس هل٣م رصم٣مل

 ٓ فمُمٗم٦م ؾمقاهٗمٛم٣م ٞمًقرو ٓىمت٦ٌم َمالمحٛم٣م َمقاضو

قس همحقهل٣م إلم يريد أن يرؽمؿ صقرة هلذا ايمقهـ ايمٔمريب ايمذي أؿمٌؼ زمٖمٚمف ايمٖم٣منمر فمعم ىمؾ ايمٛمٖم

رىم٣مم َمـ احلج٣مرة أو إلم رَم٣مد أؽمقد ايمٙمٜمؿ إٓ أويمئؽ ايمِمٌٝم٥م ايمذيـ يًخرون َمـ ايمذيـ يت٣مصمرون 

ٙمف و زمدَم٣مء ايمْمٖمقيم٥م همٝمٗمٖمز إلم صقرة أطمرى سمًتٙم٤م فمٚمؼ ايمالؾمٔمقرو دم أؽمك إم ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥م حتٚمَّ

 قتُيٚمٙمٜم٣م زم٣مجت٣مه زمقصٙم٥م اظمو ايم٣ٌمؿمؾو ايمٌٔمد ايمالَمٛمْمٗمل ايمذي يرصمح َمٔم٣مديم٥م احلؼ

 أفمج٤م ىمٝمػ زمٔمض ايمٗمقم يٌٕمك فمٙمٝمف همال يٕم٣مر وٓ يٕمغمو

 دم احل٣مٞم٣مت هتتز اخلِمقرو هتتز ايمٌالد وَمـ فمٙمٝمٜم٣مو

ضمٗم٣ًم إن اخلِمقر يمتٜمتز دم احل٣مٞم٣مت فمعم صمًد ايمٗمدس هم٘مؿ َمـ ىمٙم٤م فمٗمقر هنش هذا ايمٙمحؿ 

إَمر أن هتـ فمزيٚم٥م زمٔمض ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝمكم يمتٗمٌٝمؾ إىمػ َمّمٝمٔم٥م إَم٣مٞم٥م و إدهكو ايمٖمٙمًْمٝمٛمل

 (صٕمغم ؽم٣مومف زمْمؾ صٕمغم)راوٝم٥م زمًٙمؿ َمتقهؿ و
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خ0اٌنضخاٌجؼذخاٌفينخيف
 إذا ىم٣من اجل٣مضمظ ي٠مىمد دم رؤيتف ايمٛمٗمدي٥م فمعم أن اظمٔم٣مين َمٙمٗم٣مة دم ايمْمروم٣مت ئمرهمٜم٣م ايمٔمريب

إٞمام اظمٔمقل فمٙمٝمف دم إيم٣ٌمس هذه اظمٔم٣مين شمٝم٣مزم٣ًم صمديده حتٚمؾ دم و ايمٌدوي واحلييو إفمجٚملو

( و إن زضمٖمقا همٙمٙمدٞمٝم٣م هدير: )يمٖمٛمٝم٥م هم١من ايمٛمص ايمذي زمكم أيديٛم٣مصقره٣م ايمٌٔمد اظمممق يمٙمجاميمٝم٥م ا

ايمٗم٣مهمٝم٥م إٓ أٞمف و إن ىم٣من ٓ خيرج دم إؿم٣مره ايمٔم٣مم فمـ فمٚمقد ايمُمٔمر ايمٔمريب اظمتٚمثؾ دم وضمدة ايمٌٝم٦مو

 ُيٚمؾ إيمٝمٛم٣م دم صمٛم٣ٌمسمف زمٔمدًا دراَمٝم٣م ئمتٚمد فمعم اظمٖم٣مروم٣مت ايمتل سمػمز سمٛم٣مومض ايمّمٔمػ ايمٔمريب

 اهلٚمجٝم٥م ايمِمٜمٝمقٞمٝم٥مو

 يٛمٜمش حلٚمٛم٣م ىمٙم٤م فمٗمقرو َمـ يت٣مصمر دم أؽم٣مٞم٣م يت٣مصمر

 أضمٗمر َم٣م هب٣م ٞمِمؾ أصمغمو إلم أفمٛم٣مومٛم٣م َمدت ٞمِم٣مل

 دم ومٙم٤م ايمٌماع هلؿ زئغمو رصم٣مًٓ أصٌح إزمْم٣مل همٝمٛم٣م

 يمٝمس هلؿ رص٣مص إذا وومٔم٦م فمعم اظمقت ايمِمدورو همال سمٔمج٤م

 سمٔمٙمق راي٣مت احلؼ ضم٣مَماًل زمكمو ىمٟمٞم٣م زم٣ميمُم٣مفمر ي٠مؿمر ظمٙمحٚم٥م يٛمتٜمل همٝمٜم٣م صقت ايم٣ٌمؿمؾو

ايمذي و صمٛم٣ٌمت ٞمِمف َمٖمردات سمرؽمؿ زمريُمتٜم٣م إمل ايمٖمٙمًْمٝمٛمل ايمٔمرويب اظمٕمٚمقس زمدَم٣مء إؿمٖم٣مل

وإذا ىم٣من ايمُم٣مفمر ٓ يتٚمذه٤م زمٚمذه٤م أديب دم  -يًتٚمد زيتف َمـ صمذور زيتقن سمٙمؽ إرض

أطمرج يمٛم٣م صمٔم٥ٌم صمديدة متٝمز هب٣م َمـ و دم جت٣مرب ؾمٔمراء فمٓم٣مم ٥مهذا إٓ أٞمف نمٚمس رؾمتف ايمٖمٛمٝم ٞمِمف

دم زمٛم٣مئف ايمُمٔمري  ٣م دم إُي٣مئف وَمتٛمٌٝم٣مً مت٣مَمٝمَّ و ظمٔمٜمقدة همٗمد ىم٣من زمحؼمي٣ًم دم ؽمالؽمتفطمالل ٞمِمقصف ا

 ايمذي اٞمْمٙمؼ َمـ َمٗمقيم٥م احلْمٝمئ٥م

 (ؿمقيؾ ؽمٙمٚمف إذا ارسمٗمك همٝمف ٓ ئمٙمٚمفو ايمُمٔمر صٔم٤م)

 زيّم٦م زمف إلم احلّمٝمض ومدَمف

هذه هل صقرة ايمُم٣مفمر حمٚمقد َمٖمٙمح دم ٞمِمف حتٚمؾ إذاوم٣مت اظمًتٗمٌؾ َمٌممًا زمٕمد صمديد و

 -ؼ همٝمف راي٣مت ايمٖمرح ايمٔمريب فمعم روايب ايمٗمدس ٕن ٞم٦ٌم ايمٗمدس ىمام يٗمقل يمٝمس يمف ٞمٓمغمختٖم

 َمتك ٞمثقر ,ايمٗم٣مفمديـ  , ٞمحـو فمدهتؿ ضمج٣مرو ٞمٔمؿ شم٣مروا

 يٚميض يمٙمٔمٌغم زمؽ ايمٔمٌغمو دَم٣مؤهؿ فمعم ايم٣ًمضم٣مت َمًؽ

 -ضم٣مؾمك أن ي٘مقن يمف ٞمٓمغمو همٛم٦ٌم ايمٗمدس يمٝمس يمف ٞمٓمغم
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 سؤٌّّخخاٌشؼشًخصبٌضخخاألصبيف

خ#!…ْْظَخئاِلَّخٌَ$خيفخٔض

 زلّذخِمذادُخ.ٌٍشبػشخد

خاٌنض
 

 ---!يَمْٝمَس إَِّٓ 

 ،---ي٣م صديٗمل

 ؟َم٣م ايمذي ٞمرٞمق يمف نمغم اخلقاءْ 

 ،هٌط ايمٙمٝمُؾ 

  ,صٌح٣مً  ,فمعم أصمٖم٣مٞمٛم٣م 

  وأفمٝم٣مٞم٣م ايمقزم٣مءْ 

  يمٝمس إَِّٓ ايمريُح 

  ---سمٙمٗمٝمٛم٣م ىمام هتقى

 -وهيقى ايمّٙمٗمْم٣مءْ 

  َمّروا فمعم صحرائٛم٣م اخُلٛمثك، ىُمّٙمُٜمؿْ 

 -دم اإِلٞم٣مءْ  وزم٣ميمقا

 ،ي٣م صديٗمل

ـْ ضمزيٛم٣مً   ،َمثٙمام َأٞم٦َم ، ىُم

ـَ ٞمٚميض: ووُمْؾ رم  ،أي

 ،ىمل ُٞمٔمٝمَد ايمٌٝم٦َم آٓءً 
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 ،وضمٛم٣مَّءً 

 ،وٞمٌٛمل ضمجرًة ُأطمرى

يَّ ، ٕضمالمٍ    ومْمٔمٛم٣م ضمٌَٙمَٜم٣م ايمّنَّ

 ،َمٛمذ ايمٙمحٓم٥م إولم

 ،حْلٚمٍؾ ىم٣مذٍب 

 ،وٕؾَمج٣مرٍ 

 ،زرفمٛم٣مه٣م وَم٣م هُمْزَٞم٣م زمٓمؾا 

 ،ضمكم فَمزَّ ايمٓمَّّؾ 

 -ايمٔمراءْ  واَمتدَّ 

 ،---ي٣م صديٗمل

ٝمُػ   ،َرضَمَؾ ايمِمَّ

 -وَم٣م ضمؾَّ فمعم ايمقادي ؾمت٣مءْ 

 ،يمٝمس إَّٓ اإِلزمُؾ 

 ،وايمْمٌَُّؾ 

 -وؽمٝمُؾ ايمٖمٗمراءْ 

 ،---ي٣م صديٗمل

ـْ ضمزيٛم٣مً   ،ىُم

 ،َمثٙمام أٞم٦َم 

ٌَّقاِت    هم١منَّ احلزَن َمغماُث ايّمٛمُ

ـُ إَٞمٌٝم٣مءْ   !!وٞمح

* * * *  

 ،---ي٣م صديٗمل
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 ،مل َئُمْد يٛمٌُض إَِّٓ 

 ،---الَّدٍ ؽمقُط صم

 -وَمقٌت نم٣مَِمُض 

  يمٝمس إَّٓ زم٣مزمٛم٣م اظمٖمتقُح يمٙمّدٞمٝم٣م

 -وصمرٌح هم٣مئُض 

 ،واٞم٘م٣ًمراٌت فمعم ؾم٣ٌمىمٛم٣م سمٛمٚمق

 -وم٣مئُض --- وـمؾٌّ 

 ،يمٝمس إَّٓ ٞمخٙمٛم٣م ايمٔم٣مري

 ،---وريٌح 

  حتٚمُؾ َاظَمقسمك إلم أىمٖم٣مهنؿ

 -وطمْمًك سمٗمت٣مُت ـمِؾَّ ايمٔم٣مزمريـ

  ي٣م صديٗمل

 ،ىمٙمام اَمتدَّ إلم َأفمٛم٣مومٛم٣م ؽمٝمٌػ 

 -٣مئٔمكمَأسمٝمٛم٣م ؿم

٣م احلٚمكَّ ايمتل جتت٣مضمٛم٣م  ،إهنَّ

 -ضمتك ايمٝمٗمكم

  هم٣مفمْمٛمل َمـ ضمزٞمَؽ ايمقرديَّ نُمِمٛم٣مً 

 ،لِ ِسَمرى ىمؿ يٖمرح ايمٛمَّٜمرُ 

ـْ    إذا نمٛمَّك يمف ايمقرُد احلزي

 ،---ي٣م صديٗمل

 ،يمٝمس إَّٓ احلزُن ُئْمٖمٝمٛم٣م

  َمـ احلزنِ 
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 ---وُيٌٗمٝمٛم٣م ىمراَم٣مً 

 !!ؿمٝمٌَّكمْ 

* * * * *  

 ،---ي٣م صديٗمل

 ، أٞم٦َم ىُمـ ضمزيٛم٣ًم َمثٙمام

 ،هم١مِٞم٣مَّ 

٦ٌَْم َأمح٣ميُمٛم٣َم َمٛم٣مَّ    سَمِٔم

 ،َوفَمٛم٣َّم

ىْم٤ُم   ،---َرضَمَؾ ايمرَّ

اٌل َُمَٔمٛماك   وَمقَّ

 ،----ي٣م صديٗمل

٣مِق   -يمٝمس إَِّٓ صمقوم٥ُم ايمٔمُمَّ

 يٟمووَن إلِم َمٗمٜمًك ومديؿْ 

حراءِ   ،يمٝمس إَِّٓ فمْمُش ايمِمَّ

 ،وايمٔمُم٤ُم ايمذي يذوي فمعم َأصمٖم٣مٞمٛم٣م

٣مةُ   ،وايمٖمراؾم٣مُت اظمًجَّ

 ،فمعم ٞم٣مهمذِة اهللِ

 ،وأؿمٖم٣مٌل 

٣مومقَن إلِم هذا اجلحٝمؿْ  ًَ  -ُي

  يمٝمس إَِّٓ صمرضُمٛم٣َم اظمٛمّز دم اظمٛمٖمك

ٔمرِ   ،وَم٣م ىُمٛم٣ّم ذرهمٛم٣مُه َمـ ايمُمَّ

ٔمر ايمًَّٗمٝمؿْ   -فمعم ايمُمَّ



341 

 ،يمٝمس إَِّٓ مجرٌة سمٛمٜمُش 

  زمقادٍ --- َم٣م ـمؾَّ َمـ ايمروِح 

 ،نمغم ذي زرعٍ 

 -وؾمٝمْم٣مٌن رصمٝمؿْ 

  يمٝمس إَِّٓ ٞم٣موم٥ٌم صمرزم٣مُء دم ايمقادي

 -َُمْتَٔم٤ُم  --وىمٟمٌس 

 ،يمٝمس إَّٓ َُمَٗمٌؾ سمرٞمق إلم إهمِؼ 

 -نم٣مئ٤ُم ---- وأهمٌؼ 

  ,زمِمٚم٦ٍم  ,يمٝمس إَّٓ َم٣م يقازي زمكم َمقسمكم 

 ،---وىمال اظمقسمكمِ 

 -ٞم٣مؾم٤ُم --- ٞم٣مٌب 

 ،يمٝمس إٓ رضمٙم٥ٌم هتٖمقا إلم َمقٍج طمػمٞم٣مهُ 

 -جمدُب --- ونمٝمؿٌ 

 ،---يمٝمس إَِّٓ ٞمجٚم٥ٌم شم٘معم

 -طُمٙم٤َُّم --- وزمرٌق 

 ،يمٝمس إٓ نم٣مرٌة ُأطمرى

 ،ؾمالءُ وأ

  ؾم٣مضم٤ُم --- وطمٌزٌ 

 !!آهْ 

  ,ي٣م ص٣مِح  ,ىمٝمَػ ََمرَّ ايمٔمٚمُر 

 ،فمعم فِمالَّسمفِ 

 ،واٞمتٌٜمٛم٣م
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  ضمكم هَمرَّ ايمقرُد َمـ أىمامَمٛم٣م

  ,أن  ,ٞمّم٦ٌم مخرسمٛم٣م 

 -اظمْمٙم٤ُم --- َوفَمزَّ 

 -ي٣م صديٗمل

 ،ىمـ ضمزيٛم٣مً 

 ،هم٣مظمدى رضم٤ٌم 

 !وضمزين أرضم٤ُم 

خاٌذساعخخاٌنمذّخ
ضمٝمٛمام سمٔمؿ احلٚمك و سمُمٓمل اظمقتو يمقاومع اظمرضمٝمٛمام سمتقازى دم ذات ايمُم٣مفمر اٞمٖمالؾم٣مت ا

أرصم٣مء ايمقؿمـ ايمٔمريب زم٘م٣مَمٙمف يتحقل ايمُم٣مفمر إلم َمزَم٣مر ضمزيـ ي٧ٌم َمـ فمروومف ٞمٕمامت ايمقاومع اظمر 

زَمـ ٞمٔمٝمُمف يٌدو ىمحِم٣من َمُم٣مىمس  -وويمقٓت ايمٖمٗمراء ايمذيـ يذهٌقن وحٝم٥م ذيمؽ ايمقاومع اظمر

إيمٝمؽ َمرارة اظمقومػ ايمٗم٣مزمٝمقم أٞم٦م سمٔمٝمش زمكم َمقسمكم زمِمٚم٦م َمقت ُيٚمؾ و ٓ سمًتْمٝمع أن سمنصمف

ايمذي يٗمدح زمممره دم يمٝمؾ َمٓمٙمؿ وَمقت َمثٝمقيمقصمل يتٚمثؾ أَم٣مم ايمذات دم ىمؾ حلٓم٥م يمٝمٗمْمػ َمـ 

 إهن٣م وَمّم٣مت ايمًٝم٣مؽم٥م ايمتل ضمقيم٦م ايمٔم٣ممل زمٟمهه إلم َمٔمرىم٥م زمكم طم٣مه -فمٛم٣مومٝمد ايمذات فمٛم٣ٌمً َمراً 

 -طم٣مه ٓ يًتْمٝمع أضمد أن يٗمْمػ َمـ شمامره٣م إٓ ضمٛمٓمٙمٝم٥م ايمقاومع اإلٞم٣ًمينو

ٞمص يمٙمُم٣مفمر حمٚمد اظمٗمدادي يتامهك َمع واومع َمر ئمٝمُمف إٞم٣ًمٞمٛم٣م ايمٔمريب فمعم  (!----يمٝمس إٓ)

صحراء و َم٣ًمضم٥م واؽمٔم٥م َمـ احلزن سمٛمٌئؽ زمام ضمِمده هذا اإلٞم٣ًمن َمٛمذ ٞمِمػ ومرن َمـ وزم٣مء

 -سمممذَم٣مً و محؾ ىم٣مذب ٓ يٚم٘مـ يمف أن يٛمج٤م إٓ ومه٣مو أضمالم ومْمع ضمٌٙمٜم٣م ايمنيو طمٛمثك

 اَمتد ايمٔمراءو فمز ايمٓمؾ همٝمٜم٣مو تل سمًغم دم رىمٌٜم٣م أَم٥م اهمتٗمدت َمغماث ايمٛمٌقاتهم٣ميمٗم٣مهمٙم٥م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايم

 ،ي٣م صديٗمل

ـْ ضمزيٛم٣مً   ،َمثٙمام َأٞم٦َم ، ىُم

ـَ ٞمٚميض: ووُمْؾ رم  ،أي

 ،ىمل ُٞمٔمٝمَد ايمٌٝم٦َم آٓءً 
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 ،وضمٛم٣مَّءً 

 ،وٞمٌٛمل ضمجرًة ُأطمرى

يَّ ، ٕضمالمٍ    ومْمٔمٛم٣م ضمٌَٙمَٜم٣م ايمّنَّ

 ،َمٛمذ ايمٙمحٓم٥م إولم

 ،حْلٚمٍؾ ىم٣مذٍب 

 ،وٕؾَمج٣مرٍ 

 ،زرفمٛم٣مه٣م وَم٣م هُمْزَٞم٣م زمٓمؾا 

 ،ضمكم فَمزَّ ايمٓمَّّؾ 

 -واَمتدَّ ايمٔمراءْ 

 ؽمٝمؾ َمـ ايمٖمٗمراءو ايمْمٌؾو اظمٖم٣مزة اظمقصمٔم٥م إٓ اإلزمؾو يمٝمس دم هذه ايمِمحراء ايمٗم٣مضمٙم٥مو

إَمٝمكم يُم٘مٙمقن صمقوم٥م ٞم٣مؾمزة دم ذاىمرة أَمراء هذا ايمزَم٣من هم٣مٓٞم٘م٣ًمرات ىمام يراه٣م ايمُم٣مفمر و

 فمعم ـمؾ وم٣مئض ٓ سمرى همٝمف إٓ ايمٛمخؾ ايمٔم٣مريو اومع اظمرحمٚمد َمٗمدادي سمٛمٚمق فمعم ؾم٣ٌمزمٝمؽ ايمق

هذا ئمٛمل دم يمٕم٥م ايمقاومع اظمر أن احلٚمك ايمتل جتت٣مح واومٔمٛم٣م و اخلْمك اظمتٔم٥ٌم ايمتل سمتٌع ـمؾ ايمٔم٣مزمريـو

ذيمؽ حت٦م وؿمٟمة ايمًٝمقف ايمِم٣مرَم٥م اظمًٙمْم٥م فمعم روم٣مب ايمٖمٗمراء و ؽمتٛمج٤م ضمزٞم٣ًم وردي٣مً َمراً 

 ايم٣ٌمئًكم

  ي٣م صديٗمل

 ،َأفمٛم٣مومٛم٣م ؽمٝمٌػ ىمٙمام اَمتدَّ إلم 

 -َأسمٝمٛم٣م ؿم٣مئٔمكم

٣م احلٚمكَّ ايمتل جتت٣مضمٛم٣م  ،إهنَّ

 -ضمتك ايمٝمٗمكم

  هم٣مفمْمٛمل َمـ ضمزٞمَؽ ايمقرديَّ نُمِمٛم٣مً 

 ،يمؼَِمى ىمؿ يٖمرح ايمٛمَّٜمرُ 
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ـْ    إذا نمٛمَّك يمف ايمقرُد احلزي

 ،---ي٣م صديٗمل

 ،يمٝمس إَّٓ احلزُن ُئْمٖمٝمٛم٣م

  َمـ احلزنِ 

 ---وُيٌٗمٝمٛم٣م ىمراَم٣مً 

 !!ؿمٝمٌَّكمْ 

يتٗم٣مؿمع زمٗمقؽمف ايمٗمزضمل َمع ومقؽمكم ومزضمٝمكم َمـ أومقاس ايمُمٔمر ايمٔمريب إذُا ٞمحـ أَم٣مم ٞمص 

ايمذي ُيٚمؾ دم زمذرسمف َمٖمٜمقم احلداشم٥م ايمُمٔمري٥م زمٚمٖمٜمقَمٜم٣م احلٗمٝمٗمل ايمٗم٣مئؿ فمعم و اظمٔم٣مسو احلدي٧م

اإلٞمْمالق َمـ طمالهل٣م إلم ٞمص ؾمٔمري ُيٚمؾ دم ذاسمف صمدة زمكم ومزضمٝم٥م و متثٙمٜم٣مو اومتٖم٣مء إص٣ميم٥م

زمدر ؾم٣مىمر ايمًٝم٣مب سم٘مٚمـ مخغمة ايمُمٔمر ايم٣ٌمضم٧م و دٞمٗمؾ ومزضمٝمتل أَمؾو ايمُم٣مفمر حمٚمد َمٗمدادي

فمـ رنمٝمػ ٞم٣مو٨م دون أن ي٘مقن يمٙمؼممج٣مت إصمٛمٌٝم٥م أو يمٙمٗمِم٣مئد إورزمٝم٥م أي سمٟمشمغم َم٣ٌمذ فمٙمٝمف 

 سم٘متُمػ زمٌِمغمسمؽ ايمُمٔمري٥م أن هٛم٣مك (!!---يمٝمس إٓ)َمتٙمٗمل ضمكم سمٗمرأ ٞمص و همٟمٞم٦م ىمٗم٣مرئ

أن هٛم٣مك و دون أن سمتخعم فمـ أص٣ميمتٜم٣مجترزم٥م ؾمٔمري٥م ضمديث٥م سمًتخدم ايمٗمقاٞمكم ايمُمٔمري٥م احلديث٥م )

 ىمال ايمُم٣مفمريـ زمدر ؾم٣مىمر ايمًٝم٣مب( وي٠مؿمر يمٙمٚمًتٗمٌؾو ؾم٣مفمري٥م يمُم٣مفمر يٖمٜمؿ ايمقاومع ,رؤي٣م  ,

 ْمٚمح زم٣ميمُمٔمر إلم أن يٗمدم ايمقاومع فمعم ضمٗمٝمٗمتفأَمؾ دٞمٗمؾ ىم٣مٞم٣م َمـ ذوي ايمرؤي٣م ايمقافمدة ايمتل سمو

حمٚمد َمٗمدادي سمٌدو ٞم٣موج٥م إلم ايمرؤي٣م فمٛمد ايمُم٣مفمر و جترزمتفو َمٔم٣مٞم٣مسمفو ٞمٖمًفو يم٘مـ زمٙمٕم٥م ايمُم٣مفمرو

ؽمٝمؾ َمـ ايمٖمٗمراء زمٔمد أن همٗمد و محاًل ىم٣مذزم٣مو ضمد ىمٌغم زمحٝم٧م سمرؽمؿ ايمقاومع اظمر أؾمج٣مرًا ي٣مزم٥ًم

إٞمٌٝم٣مء وٞمحـ َمع ايمُم٣مفمر ىمٛم٣م ٞمٛمتٓمر أن ي٘مقن هٛم٣مك صحراء سمثٚمر و فم٣مَم٥م ايمٛم٣مس َمغماث ايمٛمٌقات

يم٘مٛمٜم٣م دم واومٔمٛم٣م احل٣مرم ٓ و لشمٚمرًا ٞم٣موج٣ًم ىمام هق احل٣مل دم ايمدهمٗم٥م إولم ظمًغمة أصح٣مب ايمرؽمق

أهمؼ و إهن٣م محك وم٣مسمٙم٥م ---ؾمٝمْم٣من رصمٝمؿو سمثٚمر أٓ مجرة سمٛمٜمش َم٣م ـمؾ َمـ ايمروح زمقاد نمغم ذي زرع

 َمقسمكم ىمالمه٣م ٞم٣مب ٞم٣مؾم٤م يٛمتٓمر متزيؼ طم٣مرؿم٥م ايمقؿمـ ايمٔمريب زمٚم٣ًمضمتف ايمقاؽمٔم٥مو نم٣مئ٤م

 ،----ي٣م صديٗمل

٣مِق   -يمٝمس إَِّٓ صمقوم٥ُم ايمٔمُمَّ
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 يٟمووَن إلِم َمٗمٜمًك ومديؿْ 

حراءِ يم  ،ٝمس إَِّٓ فمْمُش ايمِمَّ

 ،وايمٔمُم٤ُم ايمذي يذوي فمعم َأصمٖم٣مٞمٛم٣م

 ،وأؿمٖم٣مٌل 

٣مومقَن إلِم هذا اجلحٝمؿْ  ًَ  -ُي

  يمٝمس إَِّٓ صمرضُمٛم٣َم اظمٛمّز دم اظمٛمٖمك

ٔمرِ   ،وَم٣م ىُمٛم٣ّم ذرهمٛم٣مُه َمـ ايمُمَّ

ٔمر ايمًَّٗمٝمؿْ   -فمعم ايمُمَّ

 ،يمٝمس إَِّٓ مجرٌة سمٛمٜمُش 

  زمقادٍ --- َم٣م ـمؾَّ َمـ ايمروِح 

 ،نمغم ذي زرعٍ 

 -ْم٣مٌن رصمٝمؿْ وؾمٝم

زمدر ؾم٣مىمر ايمًٝم٣مب إٓ ٕن ىمال و وَم٣م مت٣مهل ايمُم٣مفمر حمٚمد َمٗمدادي َمع ايمُم٣مفمريـ أَمؾ دٞمٗمؾ

ايمُمٔمراء ايمثالشم٥م ومد رؽمٚمقا رؤي٣م صمديدة يمقاومع َمر هم٣ميمًٝم٣مب دم ومِمٝمدسمف أٞمُمقدة اظمْمر سمقومع 

ه٣مهق ايمقاومع ايمٔمراومل يٛمٌئ أىمثر مم٣م و نمرزم٣من وَمقتو زمرؤي٣مه أن يتحقل ايمٔمراق إلم صمقع

 ؽمٛمتحدث

 أىم٣مُد أؽمٚمُع ايمٔمراَق يذطمُر ايمرفمقد

 اجل٣ٌملو خيزُن ايمػموَق دم ايمًٜمقلِ و

 ضمتك إذا َم٣م همّض فمٛمٜم٣م طمتَٚمٜم٣م ايمرصم٣مل

 مل سمؼمك ايمري٣مُح َمـ شمٚمقد

 دم ايمقادِ َمـ أشمر

 أىم٣مُد أؽمٚمُع ايمٛمخٝمَؾ يممُب اظمْمر
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ـّ و  اظمٜم٣مصمريـو، أؽمٚمُع ايمٗمرى سمئ

 زم٣ميمٗمٙمقعو يِم٣مرفمقن زم٣مظمج٣مذيِػ 

 َمٛمُمديـ ،ايمرفمقدو فمقاصَػ اخلٙمٝم٨ِم 

 َمْمر-- َمْمر-- َمْمر

 ودم ايمٔمراِق صمقعٌ 

 ويٛمثُر ايمٕمالل همٝمف َمقؽمؿ احلِم٣مد

 اجلرادو يمتُمٌَع ايمٕمرزم٣منُ 

 احلجرو سمْمحـ ايمُمقانو

 ضمقهل٣م زممم …رضمًك سمدوُر دم احلٗمقِل 

 َمْمر

 َمْمر

 َمْمر

وهذا َم٣م وم٣ميمف ايمًٝم٣مب ومٌؾ مخًكم فم٣مَم٣ًم سمٗمري٣ٌمً وهق يٛم٣مـمر َم٣م وم٣ميمف أَمؾ دٞمٗمؾ دم ٞمِمف ٓ 

همٝمف يمقاومع َمر ؽمٝمٚمر زمٟمصمٛمحتف اظمًٚمقَم٥م فمعم ايمقاومع ايمٔمريب إهن٣م رؤي٣م ايمُم٣مفمر  سمِم٣ميمح ايمذي أؿمر

ف آٓواومع َمٓمٙمؿ ُيت٣مج همٝمف اظمرء إلم ايمذي أصٌح فمراهم٣ًم يمٗمقَمف ُيٚمؾ هلؿ َم٣م سمراه زروم٣مء ايمٝمامَم٥م دم 

 اظمِم٣مزمٝمح يمٝميضء نمرهم٥م َمٓمٙمٚم٥م

 !ضمتك زمدم-- ٓ سمِم٣ميمح فمعم ايمدم

 ويمق ومٝمؾ رأس زمرأسٍ ! ٓ سمِم٣ميمح

 ؟وس ؽمقاءٌ أىمؾُّ ايمرؤ

 !؟أومٙم٤م ايمٕمري٤م ىمٗمٙم٤م أطمٝمؽ

 !؟أفمٝمٛم٣مه فمٝمٛم٣م أطمٝمؽ

 ؽمٝمٖمٜم٣م ىم٣من يمؽ-- وهؾ سمت٣ًموى يٌد 
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 ؟زمٝمٍد ؽمٝمٖمٜم٣م أشْمَ٘مٙمؽ

 :ؽمٝمٗمقيمقن

 --صمئٛم٣مك ىمل حتٗمـ ايمدم

ٓ ئمد أن ي٘مقن َمرشمٝم٥م يمًٝمػ ذي ضمديـ ضمد يٚمثؾ  (!!--يمٝمس إٓ)يٌٗمك أن ٞمٗمقل أن ٞمص و

ٗمل ضمتك ايمٛمٖمس إطمغم يتٔمرزمش ؾمجرة ضمد يتٔمدى إلم ذات إَم٥م ٕن ايمُم٣مفمر زمو ذات ايمُم٣مفمر

 ايمٛمحٝم٤مو احلزن ايمٔمريب اظمًتٚمرة ايمٌ٘م٣مء

  ,ص٣مِح  ي٣م ,ىمٝمَػ ََمرَّ ايمٔمٚمُر 

 ،فمعم فِمالَّسمفِ 

 ،واٞمتٌٜمٛم٣م

  ضمكم هَمرَّ ايمقرُد َمـ أىمامَمٛم٣م

  ,أن  ,ٞمّم٦ٌم مخرسمٛم٣م 

 -اظمْمٙم٤ُم --- َوفَمزَّ 

 -ي٣م صديٗمل

 ،ىمـ ضمزيٛم٣مً 

 ،هم٣مظمدى رضم٤ٌم 

 !وضمزين أرضم٤ُم 
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خثبٔزظبسخاٌشعٌعخشيمخخاٌغْبة
خٍِؾّخخىبثٍْْخخرنزظشخاٌضأسخِٓخاٌغْبةخاالغرتاثِ

خ#أٔبًخاٌغشّت$لشاءحخيفخرلٌّػخخ
 ٌٍشبػشخِبىشخسعبخ$فٍغـني#

خ#ؽبمتخلبعُخ-ؽغنيخاذلنذاًُخ0خ$ثمٍُ

سمرىمقا أزم٣مريؼ  ---اؿمٚمٟمٞمقا إلم اَمتالء اجلقايب زم٣مظم٣مء) ----سمٙمؽ هل َمٟمؽم٣مة ؾمٔم٤م همٙمًْمكم

شمؿ محٙمقا َمٖم٣مسمٝمح  ---ومٌٙمقا ـمالهلؿ فمعم اجلدران ---ايمٌٝمقت ىمراد ايمٗمش دم ؽم٣مضم٣متو ايمُم٣مي

هبذه ايم٘مٙمامت َمأل ايمُم٣مفمر طمقايب  (ٕهنؿ زم٣ًٌمؿم٥م ىم٣مٞمقا يٓمٛمقن أهنؿ راصمٔمقن نمداً ، ايمٌٝمقت

أضمد آنمؼماب زمٚمخ٣مزمئ اهلقاء راؽماًم َمـ طمالل نمرزمتف أهم٣موم٣ًم ٓ َمتٛم٣مهٝم٥م يمٙمحزن ايمذي مل يًتْمع 

 فمعم هذه إرض أن يٖمؽ رَمقزه

سمت٣ًمءل ىمٙمام و ايمِمٚم٦م اظمقصمع سمٙمػ ايمروح اإلٞم٣ًمٞمٝم٥مو وم٣مهمٙم٥م َمـ احلزن (وأٞم٣م --ايمٕمري٤م)

ضمؾ ايمٓمالم هؾ يٚم٘مـ يمٖمجر صمديد أن يٖمجر هذا احلزن ايمذي حتقل إلم أؾمج٣مر زومقَمٝم٥م يتجرع 

ىمٟمن ايمٙمٝمؾ ومد أؿمٌؼ و سمٗم٣مذهمتف أضمذي٥م ايمزفمامءؾمٔم٤م أيمٗمل زمف فمعم أرصٖم٥م ايمْمروم٣مت وَمـ شمامره٣م 

 -فمعم روح ايمٖمجر

همتٛمْمٌع فمعم  (ٞم٥ًٌم يمٗمريتف ---اإلصمزَمٝمف) زمقضمف ايمُمٔمري ئمٝمش نمرزم٥م احلرف وايمُم٣مفمر دم

همٗمري٥م اصمزم ايمتل فم٣مؾم٦م دم ذاىمرة ايمُم٣مفمر - --ذاىمرسمف َمٔم٣ممل وم٣مسمٙم٥م يٌٛمل َمٛمٜم٣م َمٖمرداسمف ايم٣ًمطمرة

 ىم٣مٞم٦م سمراشم٣م طمِم٣ٌم يمٕمرزمتف ايمتل سمٔمٛمقن هب٣م ديقاٞمف

فمعم حمْم٣مت خمتٙمٖم٥م ايمتل يرؽمٚمٜم٣م ؽم٘مؽ ومْم٣مر خمتٙمٖم٥م سمٙمٗمل زمٟمفم٣ٌمئٜم٣م ( ووأٞم٣م- -ايمٕمري٤م)

 صٛمٔمتٜم٣م ايمٕمرزم٥م ايمتل فم٣مٞمك َمـ ويالهت٣م ايمٖمٙمًْمٝمٛمل اظمممد

إؾم٣مرات  - صقر ,نمرزم٣مء )ديقان ايمُم٣مفمر ايمذي يتٗمٙم٤م زمكم جمٚمقفم٣مت ايمٕمرزم٥م اظمتُمٓمٝم٥م و

 زمكم أضمالم ايمٔمقدة اظمٟمزوَم٥م( وايمٛمٜم٣مي٣مت ,خم٣مزمئ اهلقاء  ,َمْمر  ,ايمٕم٣مئ٤م 
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ايمتل ـمؾ ايمُم٣مفمر ئمٝمُمٜم٣م و ول يمالنمؼمابسمٛمٌثؼ َمـ طماليمف صقر إَمقَم٥م ايمتل متثؾ اجلذر إ

ىمٟمن ايمقؿمـ ومد سمقضمد هب٣م إهن٣م سمتٚمثؾ دم َمدن همٙمًْمكم ايمتل فمػمت ايمذاىمرة دون و ضمتك دم َمٛم٣مَمف

 ايمتل زمدأ ايمُم٣مفمر هب٣م حمْم٥م أولم دم ديقاٞمفو أن سمٔمػمه٣م إومدام

ايمقؿمـ صمٛم٣مضم٣م فمِمٖمقر وضمدا ؽمٝمػ واضمد ٓ يٚم٘مـ ٕضمدمه٣م أن يٛمٖمِمؾ فمـ و ىمٟمن إمو

 صقرة وؿمـ اٞمْمٌٔم٦م زم٣مزمت٣ًمَم٥م أمو و أن ئمٝمش دوٞمف أَمقَم٥م اٞمْمٌٔم٦م زمِمقرة ايمقؿمـإطمر أ

 :يم٘مٛمٜم٣م نمري٥ٌمو

 َٕمل ايمٔمجقز ايمتل أطمٖمٗم٦م دم ايمرصمقع إلم أهٙمٜم٣م

 هٛم٣ميمؽ زمٝم٦م وراء ايمتالل فمعم ؽمٛمٌالت شمالث

 ؾمٚمس سمٛم٣مم ىمٗمط أيمٝمٍػ و

 َٕمل ايمٕمري٥ٌم دم ايمذىمري٣مت

 وومقف ايمٗمرى ذاهالت

يمٝمْمغم زمِمٚم٦م إلم وادي  (ذاهالت)مجع اظم٠مٞم٧م ايم٣ًممل ( وأطمٖمٗم٦م)هذا َم٣م سمرمجف ايمٖمٔمؾ و

ىمٟمن ايمزَم٣من ومد حتقل َمـ طمالل ذيمؽ إلم و احلزن ايمٔمريب ايمذي يمػ ايمروح ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥م اظمممدة

َمممضم٥م َمـ صٚم٦م جتزر همقومٜم٣م إَمقَم٥م ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥م ايمتل يًٝمؾ دَم٣مء أؿمٖم٣مهل٣م دون أن جيد ويمق 

 َمْم٣ميم٤م واضمد َمـ أزمٛم٣مء ايمٔمروزم٥م هبذا ايمدم اظمْمٙمقب

ايمتل و ايمتل دهمـ ذىمري٣مهت٣م دم أفمامومف (ايمُم٣مفمر --أٞم٣م)شمٚم٥م نمرزم٥م أطمرى سمٛمٌثؼ َمـ أضمّم٣من و

 سمٙمتٜم٤م ومدرًا َمـ احلزن يٕمقم زمِمٚم٦م ىمام يٕمقم ضمِم٣من اَمرئ ايمٗمٝمس

 -ايمذي يٛمتٓمر أن ُيٚمؾ َمـ همقومف ؽمٝمٖم٣مً ئمٝمد يمٙمروح َمٔمٛم٣مه٣مو

 شمٚم٥م أطمر

 يٟمطمذ أضمٝم٣مٞم٣مً صقيت

 يٛم٣مدي أؽمامء ٓ أفمرهمٜم٣مو

 دم أومٍم ايمدٞمٝم٣ميٕمٛمل زمحٛمكم فمـ زمٙمد و

 يمٝمس طمٝم٣مًٓ 
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 َمثؾ طمٝم٣مل ---يم٘مـ

 شمٚم٥م أطمر يٚمًم طمٙمٖمل

 يٚمًم همقق اخلْمقة ومريب

 يديمػ دم أورديت

 َمثؾ ضمرير ايمْمٝمػ

دوي َمـ احلروف  --دواَم٥م َمـ ايمِمٚم٦م ---إهن٣م خم٣مزمئ هقاء ىمام ؽمامه٣م ايمُم٣مفمر ٞمٖمًف

سمًتدفمل َمٔم٣مين ٓ و هم٣ميمٕمرزم٥م سمْمرح أهم٣موم٣ًم ٓ أهمؼ هل٣م ---أصمقزم٥م ٕؽمئٙم٥م نمغم َمْمروضم٥م ----اظمتٛم٣مشمرة

 ---يٛم٣مدي يمٝمٖمتح زمِمقسمف ممر ايمٕم٣ٌمر ---سمًٖمف أضمالَم٣ًم ٓ ختْمر دم زم٣مل َم٣ًمهمر أو َمٗم٣مَمرو --ؽمٔم٥م هل٣م

 --هم٣ميمٛمخؾ فمعم ؽمقر زمٕمداد أفمٚمك

 :((إوديٌٝم٥م)همٗمد همٗمٟمت ايمٔمروزم٥م ىمام يرى ايمُم٣مفمر فمٝمٛمٝمٜم٣م 

 هٛم٣م ايمٛمخؾ أفمٚمك

 هٛم٣م إهمؼ أفمٚمك

 هٛم٣م اخلٝمؾ فمٚمٝم٣مء

 ةٞمحـ ٞمًغم َمٔم٣ُم دم اجلٛم٣مزو

 ٞمحق َمٗم٣مزمرٞم٣م دم ايمٔمامء

وهؾ حتقل ايمٔمامء فمٛمد ايمُم٣مفمر إلم أداة هم٣مفمٙم٥م سم٘مقن َمٛمف فمراهم٥م سمٌح٧م دم همٛمج٣مهن٣م فمـ َمًتٗمٌؾ 

ايمتل أدطمٙم٦م ايم٘مثغم َمـ و أـمٖم٣مر ايمذئ٣مب ايمٌممي٥مو طم٣مرؿم٥م ايمقؿمـ ايمتل زمدت ممزوم٥م زمكم أٞمٝم٣مب

 -ايمُمٔمقب دم دهٙمٝمز ايمٕمرزم٥م زمحث٣م فمـ ايمٌداي٥م

 أطمط فمعم ايمرَمؾ زم٣مزم٣مً 

 ف إلم نمرزمتلٕدطمؾ َمٛم

 أٞم٣مدي يمٝمٖمتح صقيت ممر ايمٕم٣ٌمر

 نمدًا دم ذهقل احل٘م٣مي٥م
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 يٟميت ايمرفم٣مة َمـ ايمٕمٝمؿ ىمل ُيٚمٙمقين

 إلم ؾمجر دم إفم٣مرم

 ---ي٘مقن اظمُمٜمد َمقج يِمٖمؼ يمٙمٖم٣محتكم ---هم٘مام هل ايمٔمٝمقن َمراي٣م إمل جتًد َمالَمح اظمتٔمٌكم

ويًٗمط ايمُم٣مفمر دم - --يمٕم٥م سم٠مؿمر ايمذىمٝم٣مت دم ىمٝمٛمقٞمتٜم٣م ايمتل سمٌح٧م فمـ زمقازم٥م دم ؿمريؼ ؿمقيؾ

 صقرة ايمٔمروزم٥م اظمٌٔمثرة ايمتل متزوم٦م دم يمٝمؾ َمٓمٙمؿ ه٦ٌم ري٣مح فم٣مسمٝمف (فمٛمد متث٣مل اظمتٛمٌل)ٞمِمف 

 ومرب متث٣مل أيب ايمْمٝم٤م اظمتٛمٌل

 ايمٔمدو جلٛمدي٥م

 ه٣مهٛم٣م ؾم٣مفمر ايمٔمرب ايمٕم٣مزمريـ

 وىم٣من ايمٙمٔمكم يٓمـ ايم٘مالم ٞمٌٝم٣م

 همتّمحؽ أرداهمٜم٣م دم يديف

 سمٙمقي احلروفو

ايمُم٣مفمر -- أٞم٣م)ايمتل زمدت همٝمٜم٣م  (إٞمقي٥م)ُمٔمري٥م ايمقصمداٞمٝم٥م هذه هل صقرة اظمجٚمقفم٥م ايم

يم٘مـ هذه و زمِمقرهت٣م ايمٔم٣مري٥م أَم٣مم ىم٣مَمغما ايمٕمرزم٥م ايمتل يمقٞم٦م فمٝمقن ايمُم٣مفمر زمًقاد احلزن اإلٞم٣ًمين

إن ىمٛم٣م ٞمٗمؼمح فمعم ايمُم٣مفمر أن ُيذف ايمقاو ومٌؾ ىمٙمٚم٥م أٞم٣م َمـ ايمٔمٛمقان يمٝمِمٌح و اظمجٚمقفم٥م

هذه اظمجٚمقفم٥م  ---ٗم٥ٌم ىمٟمداء دم َمدطمؾ ايمديقان ايمُمٔمريايمتل سمٌدو همٝمف ايمقاو فم( وأٞم٣م --ايمٕمري٤م)

ضمٝم٧م سمراؾمٗم٦م صقر ايمُم٣مفمر اظمتالؿمٚم٥م  (سمراَمح احلقاس)ايمتل افمتٚمد همٝمٜم٣م ايمُم٣مفمر فمعم ٞمٓمري٥م 

ؾمٔمر ٞمثري أو ىمام ُيٙمق ظمـ يًٚمٝمف  ---إَمقاج زمرَم٣مح ايمٕمرزم٥م ايمتل فم٣مؾمٜم٣م ايمُم٣مفمر دم َمٖمرداسمف

َم٣م مل سمٗمقيمف أفمامق ايمُم٣مفمر زمٙمٜمج٥م ىمٟمهن٣م سمٛمح٦م أهم٣مق همٛمٝم٥م يمٛمِمقص حت٣مول أن سمٗمقل و ومِمٝمدة ايمٛمثر

 -إلم شمامر ٞم٣موج٥م سمٙمتٗمٚمٜم٣م إيدي ايمقافمدةاظمٖمردات ايمتل سمتحقل دم ايمٛمِمقص  دم صخر َمـ
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خرفزكخاٌزادخاٌؼبشمخًخأـٌائْخخاٌشًػ
خٌٍشبػشحخذبْغخخِظشُخئدٌيبخ#ئعشاء$لشاءحخيفخٔضخ
خؽبمتخلبعُخ,ؽغنيخػٍِخاذلنذاًُخ0خاٌذاسعبْ

 ئعشاء

 ذا ايمداء َمٛمل يب هى ايمداءَمـ رم إ

 هؿ زم٣ميمٗمٙم٤م فمُمؼ همٝمف إنمقاءو

 أطمٖمٝم٦م يب َم٣م هى زم٣ميمٕمٝم٤م هم٣مٞم٘مُمٖم٦م

 ايم٘مُمػ إطمٖم٣مءو ٞمقاهمذ ايمروح رم

 ىمٟمٞمام أؽمْمر َم٣م طمْمٜم٣م ومٙمؿ

 إيمقاح طمرؽم٣مءو هم٣مو٦م َمـ ايمٙمقح

 محٙم٦م َم٣م يمق زمدا يمٙمٛم٣مس ضمؾ هبؿ

 أؾمٝم٣مءو َمـ ايمِم٣ٌمزم٥م أؾمٝم٣مء

 هم٣ميمٔمُمؼ إن ؾم٣مء خيٖمل ه ٞمُمقسمف

 ىمُمٖم٣مً ظمـ ؾم٣مؤوا ايمن ٓ يٛمجقمو

 ٞمٖمٛمك ىمام ايمٛمٜمر يٖمٛمك دم فمذوزمتف

 إهمّم٣مءو إن ايمٖمٛم٣مء زمف همٝمض

 محٙمتف هم٣مرسمدت روضمل َم٣ًمهمتٜم٣م

 نم٦ٌم فمٛمل وَم٣م يمٙمروح َمٝمٛم٣مءو

 ضمؾ اهلقى دم دَمل هًا يمٝمٗمتٙمٛمل

 همحؾ رم َمٛمف زمٔمد ايمٗمتؾ إضمٝم٣مء
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 ي٣م نم٣مئ٣ًٌم ومد زمدا دم نمٝمٌف ؾمٕمٖمل

 دم اخلٖم٣مء َمراي٣م نمٌٜم٣م اظم٣مءو

 ال صٖم٥مٍ وَم٣م زمدا َمـ هقى َمٛمل زم

 ايمروح فمٚمٝم٣مءو هم٣مق ايمذي ومد زمدا

 ٞمزيم٦م دم َمٛمزل ضمٖمتف فمتٚمتف

 ايمٔمتؿ دم َمٔمجؿ إرواح إزمداءو

 همامد يب ؾمٕمٖمل ضمكم اؽمتقى زمٌمي

 إؾمٝم٣مء أؽمامءو ورضم٦م أزمٌم

 إؾمقاق َمٛمزيم٥مو ضم٣مرت زمؽ ايمروح

 همّمٚمٜم٣م يمٙمرؤى دم ايمٙمٝمؾ إهاء

 اظمدى ضمرف أذوب زمفو ىمٟمٞمٛمل

 إيامءو ايمقصمد َمـ ٞمقره وضملو

 ايمُمقق ئمٚمك ضمكم أزمٌمهأؿم٣موع 

 سمٛمْمقي دم َمدار ايمروح آٓءو

 دم ايمٗمرب يٚمٛمحٛمل زمٔمدًا يٗمرزمٛمل

 إنمراءو ايمٌٔمد دم ايمٔمُمؼ إدٞم٣مءُ و

 احل٣مل دم ويمفو ورددت أوٙمٔمل

 ايمِمٚم٦م إفمٝم٣مءو َم٣م ومض صحقهت٣م

 َمُمت٣موم٥م هم٣مو٦م إؾمقاق َمـ وهلل

 همجقة أه دم إفمامق ـمٙمامءو

 وذيمٛمل وهلل همٝمٚمـ وهل٦م زمف

 ٣مومقا أذٓءإن إفمّزا إذا اؾمت
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خ0اٌذساعخخاٌنمذّخ
 إن ايمروح اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ضمكم سمديمػ دم فم٣ممل ايمِمٚم٦م زمحث٣ًم فمـ ٞمٓمغمه٣م سمتخْمك ضمدود اظمٔمٗمقل

 تٜم٣م دم أفمامق ايمٖمّم٣مء ايمالَمتٛم٣مهلسمني زمكم سمٛم٣منمؿ ايمًح٤م يمتٗمقل ىمٙمٚمو

ىمٟمن يمرصمع صدى و سمٙمؽ هل صقرة اإلهاء اإلٞم٣ًمين اظمٛمْمٙمؼ زمخْمك وئٝمدة زمحث٣مً فمـ ايمذات

سمٔمٚمر طمريْم٥م و آٞمْمقاءو اظمخٛمقق ٞمٕمامت ؾمجٝم٥م سمٌٔم٧م دم ايمٛمٖمس احلزن أصقات ايمٌماخ

 -ايمٖمّم٣مء زمآهم٣مق إٞم٣ًمٞمٝم٥م صمديدة

يمٝمس صمديدًا فمٙمٝمٛم٣م أن سمًٌح ايمروح ايمُم٣مفمري٥م زمٔمٝمدًا فمـ فم٣ممل إصم٣ًمد يمؼمؽمؿ صقرهت٣م 

اظمالئ٘مٝم٥م دم فم٣ممل إرواح ذيمؽ أن هذه إرواح صمٛمقد جمٛمدة سمتقاهمؼ ضمٝمٛمام جتد َمرآة ذاهت٣م سمرؽمؿ 

ايمُمٔمراء ىمام هق و ايمُمٔمر ايمٔمريب زاطمر زم٣مٞمْمالوم٥م ايمروح دم همّم٣مء اخلٝم٣ملو قرة أطمريـ فمٙمٝمٜم٣مص

ومد فمػم فمـ ذيمؽ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ضمٝمٛمام و َمٔمروف وضمدهؿ َمـ يًٌح دم أودي٥م اخلٝم٣مل ايمالَمتٛم٣مهٝم٥م

يُم٣مرك ايمُمٔمراء دم هذه اخل٣مصٝم٥م ؾمْمح٣مت ( وهيٝمٚمقن أمل سمر أهنؿ أهنؿ دم ىمؾ وادٍ : )يٗمقل

 -تل حتٚمؾ ايمروح إلم آهم٣مق يمٝم٦ًم زم٣مظمٛمٓمقرةايمِمقهمٝمكم ايم

ايمِمقهمٝم٥م هم٘مالمه٣م هيٝمؿ زم٣ميمروح دم فم٣ممل يِمٛمٔمف اخلٝم٣مل و إذًا هٛم٣مك ومٛم٣مة اسمِم٣مل زمكم ايمُم٣مفمري٥م

 -ايمٌممي زمحث٣ًم فمـ اخلٙمقد

ايمِمقدم ايمٛمص ايمذي زمكم أيديٛم٣م هق ؾمْمح٥م َمـ ؾمْمح٣مت ايمِمقهمٝم٥م أو ومؾ اخلٝم٣مل ايمُمٔمري و

ازمـ فمريب ضمكم اٞمْمٙمٗمقا دم رؽمؿ فم٣ممل آطمر ٓ سمٔمٝمش و ايمًٜمرورديايمذي أؽمس يمف ازمـ ايمٖم٣مرض و

هذه إرواح ختط زمٟمومالَمٜم٣م ايمُمٖم٣مهم٥م فمعم إيمقاح اخلرؽم٣مء ىمام سمٗمقل و همٝمف إٓ إرواح ىمٝمػ ٓ

ضمٝم٧م سمٌدو ٞمقاهمذ ايمروح َمممفم٥م آهم٣مومٜم٣م دم وادي اخلٝم٣مل و ايمُم٣مفمرة ضمٝم٧م ايم٘مُمػ إطمٖم٣مء

 :اإلٞم٣ًمين

 أطمٖمٝم٦م يب َم٣م هى زم٣ميمٕمٝم٤م هم٣مٞم٘مُمٖم٦م

 ايم٘مُمػ إطمٖم٣مءو ح رمٞمقاهمذ ايمرو

 ىمٟمٞمام أؽمْمر َم٣م طمْمٜم٣م ومٙمؿ

 إيمقاح طمرؽم٣مءو هم٣مو٦م َمـ ايمٙمقح
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ىمٟمٞمام ايمُم٣مفمرة سمريد ان سمٔمػم فمـ ضم٣ميم٥م ايمقصمد ايمروضمل ايمذي سمٔمٝمُمف دم داطمٙمٜم٣م همٜمل سمُمػ و

 :هل فمعم ضمد ومقل اظمتٛمٌل ايمذي سح زمذيمؽ َمٔمٙمٛم٣مً فمـ وصمده ايمداطمقمو دون أن سمِمػ

 ايمٗمٙمــــ٤م أفمٙمــــؿ يــــ٣م فمــــذول زمدائــــف

 

ـــــؽ   ـــــؼ َمٛم ـــــفوأضم ـــــف وزمامئ  زمجٖمٛم

ـــقى  ـــٝمٛمؽ دم اهل ـــ٤م ٕفمِم ـــقَمـ أضم  هم

 

 ومًـــــاًم زمـــــف وزمحًـــــٛمف وهب٣مئـــــف 

 :أو فمعم ضمد ومقل ازمـ ايمٖم٣مرض 

 هق احل٤م هم٣مؽمٙمؿ زم٣محلُم٣م َمـ٣م اهلـقى ؽمـٜمؾ

 

ـــف فمٗمـــؾ  ـــف ويم ـــ٣مره َمّمـــٛمك زم  همـــام اطمت

 همٚمــــ مل يٚمـــ٦م دم ضمٌـــف ومل ئمـــش زمـــف 

 

ــؾ  ــ٦م ايمٛمح ــ٣م صمٛم ــؾ َم ــ٣مء ايمٛمح  ودون اصمتٛم

ٚمتٜم٣م ايمٛمدي٥م أؾمقاومٜم٣م احل٣مرة ايمتل أضمروم٦م أوٙمٔمٜم٣م َمـ ىمٟمٞمام أهاره٣م اخلٖمٝم٥م سمٖميض إلم ىمٙمو 

 :ؾمدة ايمقيمف ايمذي سمٔمٝمُمف

 احل٣مل دم ويمفو ورددت أوٙمٔمل

 ايمِمٚم٦م إفمٝم٣مءو َم٣م ومض صحقهت٣م

سمتدهمؼ َمـ طمالهل٣م ضم٣ميم٥م ايمقصمد و إذًا ٞمحـ أَم٣مم ضم٣ميم٥م صقهمٝم٥م صمديدة سمرؽمؿ ضم٣ميم٥م ضم٤م إٞم٣ًمين

زم٣محل٣ميم٥م آؽمتثٛم٣مئٝم٥م ايمتل ومذهمٜم٣م اإلٞم٣ًمين ايمذي يٚمثؾ )ٓ وفمل( ايمُم٣مفمرة ايمذي َم٣م همتئ أن سح 

 :وفمل ايم٘مٙمامت دم ذيؾ ايمٗمِمٝمدة

سمًٗمط همٝمٜم٣م ايمُم٣مفمرة أَم٣مم ذل  ,ـمٙمامء َمدهلٚم٥م  ,ؽمػم يمألفمامق  ,ضم٤م  ,ويمف  ,اؾمتٝم٣مق )

ىمٟمهن٣م سمريد أن سمٌمخ َمـ أفمامومٜم٣م همتخقهن٣م ضمٛمجرهت٣م يمتٗمذف ذاىمرهت٣م زمجٚمر ايمُمقق ( ووهلٜم٣م

 :اإلٞم٣ًمين

 َمُمت٣موم٥م هم٣مو٦م إؾمقاق َمـ وهلل

 ة أه دم إفمامق ـمٙمامءهمجقو

 وذيمٛمل وهلل همٝمٚمـ وهل٦م زمف

 إن إفمّزا إذا اؾمت٣مومقا أذٓء
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يٌدو أن ايمُم٣مفمرة سمتٛم٣مـمر َمع ضم٣ميم٥م إؽمٗم٣مط ٞمٖمز فمعم ايمذات ايمتل سمٙمٌس رداء ايمٔمُمؼ و

سم٘مُمػ زمٌقضمٜم٣م فمـ َم٘مٛمقٞم٣مت ايمذات ايمُم٣مفمري٥م و ايمِمقدم همتتقومد مجرسمف سمقهج٣ًم َمـ ٞمقاهمذ ايمروح

ايم٘مٙمامت ضمٝم٧م سمرىم٤م صمقاد فمُمٗمٜم٣م ؽم٣مزمح٥م دم أهم٣مق ايمٕمٝمقم يمتٌقح و زمٟمهمٗمٜم٣م ايمذي يتٔمدى إؽمْمر

 :يمٛم٣م زمنه٣م ايمذي يٖمٝمض ىمام ايمٛمٜمر دم أٞمٝمٛمف فمذوزمتف

 هم٣ميمٔمُمؼ إن ؾم٣مء خيٖمل ه ٞمُمقسمف

 ايمن ٓ يٛمجقم ىمُمٖم٣مً ظمـ ؾم٣مؤواو

 ٞمٖمٛمك ىمام ايمٛمٜمر يٖمٛمك دم فمذوزمتف

 إهمّم٣مءو إن ايمٖمٛم٣مء زمف همٝمض

ٞمُمغم إن َمراي٣م ايمروح فمٛمد ايمُم٣مفمرة وومد نمٌٜم٣م و خومٌؾ أن ٞمٕم٣مدر َمٝمٛم٣مء ايمٛمص اظمتقؽمْمل اظمٛم٣مو

 :َم٣مء ايمِم٣ٌمزم٥م

 ي٣م نم٣مئ٣ًٌم ومد زمدا دم نمٝمٌف ؾمٕمٖمل

 دم اخلٖم٣مء َمراي٣م نمٌٜم٣م اظم٣مءو

ٓ زمد أن هنٚمس زم٘مٙمامت سمٖمتؼ َمٖمردة ايمٛمص ايمذي زمكم أيديٛم٣م همٚمٖمردات ايمُم٣مفمرة سمٌدو فمرائس 

اجت٣مه : سمًغم زم٣مجت٣مهكمهل َمٖمردات همّمٖم٣مو٥م يٚم٘مـ هل٣م أن و زمحر سمًٌح دم همّم٣مء واؽمع آَمتداد

ٓ يٚم٘مـ يمٛم٣م أن ٞمدرك ايمٌٔمد احلٗمٝمٗمل هلذا ايمٔمُمؼ ايمروضمل و اجت٣مه احل٤م ايمٌمميو احل٤م اإلهلل

إذا َم٣م جت٣موزٞم٣م احلُمق اظمٖمردايت دم و جمًدًا يمٙمقفمل أضمٝم٣مٞم٣ًم أطمرىو أضمٝم٣مٞم٣مً  (ايمذي يٌدو )ٓ وفمٝم٣مً 

ى هم١مٞمٛم٣م دم اظمحِمٙم٥م ٞمٌحر دم ٓطمتالس اظمٔمٛمك أضمٝم٣مٞم٣مً أطمرو زمٔمض إزمٝم٣مت إلوم٣مَم٥م ايمقزن أضمٝم٣مٞم٣مً 

ىمٟمٞمٛم٣م أَم٣مم طمٝم٣مل اٞمْمقائل و يم٘مٛمٛم٣م ٓ ٞمجد ايمُم٣مؿمئ ايمذي سمرؽمق زمف همٝمٛم٥م إرواحو َمٝمٛم٣مء ايمِم٣ٌمزم٥م

أطمر رزمام ٕن ايمروح فمعم ضمد و هق فمعم اؽمتحٝم٣مء َمـ ايمذاتو يريد أٓ يٗمقلو يريد أن يٗمقل

 :هذا َم٣م ٓ يٚم٘مـ أن يتِمقره ايمُمٔمرو ومقهل٣م فمٚمٝم٣مء

 هى ايمداء (َمٛمل )يبَمـ رم إذا ايمداء 

 هؿ زم٣ميمٗمٙم٤م فمُمؼ همٝمف إنمقاءو

 يب( َم٣م هى زم٣ميمٕمٝم٤م هم٣مٞم٘مُمٖم٦م) أطمٖمٝم٦م
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 وايم٘مُمػ إطمٖم٣مء (رم) ٞمقاهمذ ايمروح

 ايمتل اؽمتٔمٚمٙمتٜم٣م ايمُم٣مفمرة ضمُمقًا إلوم٣مَم٥م ايمقزن (رم ,يب  ,يب )همٖمل هذيـ ايمٌٝمتكم سمٌدو أيمٖم٣مظ 

 فمرائس ضم٤م سمتٔمثر مل سمدومؼ دم أن هذه ايم٘مٙمامت ايمثالشم٥م صمٔمٙم٦م َمٖمردات هذيـ ايمٌٝمتكم ىمٟمهن٣مو

 -زمثٝم٣مب ايمزهم٣مف ايمقافمد

ٞمص َمت٣ًمَمؼ دم فم٣ممل إرواح ُيت٣مج إلم ومراءة أىمثر إزمح٣مرًا دم زمحر ايمُم٣مفمرة رزمام ٕن ايمُمٔمر 

يٛمؿ و ايمِمقدم يٙمتٗمل دم دٓٓت َمٖمرداسمف َمع ايمُمٔمر احلدي٧م ايمذي يٖمتؼ أضمٝم٣مٞم٣ًم َمٔم٣مين صمديدة

 ُمػ فمـ أزمٔم٣مدهأضمٝم٣مٞم٣ًم فمـ نمٚمقض َمًتٕمٙمؼ ُيت٣مج إلم َم٣ًٌمر ٞمٗمدي فمٚمٝمؼ ي٘م
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 رشظِخاألًًِخػزسّخخاحلت

 $ػُّبْ#خىبعشخاٌربّى0ِخٌٍشبػشحخاٌؼّبْٔخخ#لجٍخخػبشمخ$يفخٔضخ

خؽبمتخلبعُخ-ؽغنيخػٍِخاذلنذاًُخ0خاٌذاسعبْ

خ0اٌنضخاٌشؼشُ
 لجٍخخػبشمخ

 ىبعشخاٌربّى0ِخشؼش

27-8-2007َ 

 سُمَرهمـــِرُف ضَمـــقَل ايمَٗمٙمـــ٤ِم يَمـــٝماًل ؾَمـــقاردُ 

 

ــــ٣مئُِد  َوسُمُمــــِٔمُٙمَٜم٣م ؾَمــــقوَم٣ًم إيمٝمــــَؽ    ايمَقؽَم

ــــ٥مً    أضُمــــطُّ فَمــــعم مَجــــِر احَلٛمــــكِم نِمَقاَي

 

ــــُد   ــــ٣مِء ُأىَم٣مزمِ ًَ ــــػِّ اظَم ــــَٔمُد دِمْ ىَم  َوأص

ــــــفُ   ــــــٌد ٓ أُروُم فَمَذازَم ــــــَذيمَِؽ زُمٔم  هم

 

ـــــَؽ فِمُمـــــَؼ ٌ يمِٙمُٖمـــــ٠َماِد ُئَمـــــ٣مِودُ    َوَذيمِ

ــــ٣م سَمــــُزوُريِنْ    َرفَمتــــَؽ َيــــُد أََمــــ٣مِل ظمَّ

 

ـــ٣مئُِد   ـــق ؽَم ـــَقُل اخَلْم ـــؼ أؿْم ـــٌؾ فَمٚمٝم  ويَمٝم

ـــ  ٌِّ ـــفُ ُأوم ـــك أطَم٣ميَم ـــَػ ضَمتَّ ـــَؽ ايمْمَّٝم  ُؾ َِمٛم

 

ـــَراِودُ   ـــ٣مِم ُي ـــريِب دِم اظَمٛمَ ـــقِق وُم ـَ ايمُمَّ ـــ  َِم

ٌَّـــــ٣ًم َوَأٞمـــــ٦َم َُمـــــَقدِّفِمل  ٌَـــــ٣مِديُمٛمِل ضُم  سُم

 

٣ٌَمفِمــــُد    َوسَمٗمُتُٙمٛمِــــل ؾَمــــقوَم٣ًم َوأٞمــــ٦َم سُم

ـــل  ـــ٦ِم هَلَٖمتِ ـْ حَت ـــ ـــَد َِم ٌُٔم ـِــٝمُط ايم  أَراَك مُت

 

ــــُد   ــــٝمٌؿ َوَرافِم ــــقٌق مَحِ ــــُذيِن ؾَم  َوَيٟمطُم

ٛمِلْ هَمــــَٟمَمْمِ    ُر دِم أَهــــ٣مِت يمــــٝماًل َيُّمــــٚمُّ

 

 ىَمِٚمــؾِء ؽَمــَح٣مِب ايمَٕمٝمــ٧ِم نَمٝمَثــ٣ًم ُأَزايِــُد  

ـــَدةٌ   ـــْل إِنَّ ُروضِمـــل َوضِمٝم  ضَمٛم٣َمَٞمٝمـــَؽ ُروضِم

 

ــــُد   ــــَراِم ايمَٗمالئِ ــــ٣م دِم ايمَٕم وَمتَٜم ــــْد ؿَمقَّ  َووَم

 ضَمٌِٝمٌِــل َوَهــْؾ دِم احُلــ٤مِّ نَمــغُم ضِمَ٘م٣مَيــ٥مٍ  

 

 ئُِد َرَوهَتـــ٣م فُمُٝمـــقيِن إِْذ َرَوسمٛمِـــل ايمَٗمَِمـــ٣م 

ـــَقى  ـــقؿمِٛمَِل اهَل ـــ٣مِق ََم ـــ٥َم ايمُٔمُمَّ ـــ٣م وُمٌَٙم  أَٞم

 

ــــَدائُِد   ــــَراُه ايمُمَّ ــــ٤ٍم ٓ سَم ــــ٦ُم زمَِٗمٙم  َوصِمئ

ـــ  ٛمَْٝم ـــك ىَمَٟمٞمَّ ـــ٣مِم ضَمتَّ ـــ٣م إيَّ ـــ٦ُم فَمَِم  ذنَمَٙمٌ

 

ــَقاِهُد   ــَٕم٦ْم إرَِمَّ ايمُمَّ ــْد َأص ــ٤مِّ وَم ـَ احُل ــ  ََم

ـــلْ   ـــَتِحٝمَؾ َوأدَُمِٔم ـــَقاَك اظُمً ـــ٦ُم َه  ضَمِٖمٓم

 

ـــػمِ ِ  ـِ ايمِمَّ ـــ ـــ٣م زمُِحّم ـــَقافِمُد  َرفَمتَٜم  دمِّ َ ؽَم

ــَٔم٣مَدةً   ــ٣مِل ؽَم ــْل دِم ايمِقَص ــ٦َم سَمٌِٕم ــ١مِْن ىُمٛم  هَم

 

ــــــُد   ــــــ٣مِل ُأصَم٣مِه ــــــٟمينِّ َوَريبِّ يمٙمِقَص  هَم
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َـّ َصـــٚمتِل ضَمـــ٣مَل ُدويِن َوُدوَن أنْ   َويَم٘مـــ

 

ُع دِم يَمٝمٙمٝمــــــَؽ زَمقضَمــــــ٣ًم ُيٛم٣َمؾِمــــــُد    ُأَوزِّ

خ0اٌذساعخخاٌنمذّخ 
عم صمداري٥م زَمـ صٔم٤م ىمٜمذا ضمٝمٛمام سمتحقل ايمٔمذري٥م إلم َمٙمػ فمُمؼ صمديد سم٘مت٤م ضمروهمف فم

ايمزَمـ ايمذي ٞمٔمٝمُمف ئمقد إلم ايمذاىمرة اظمْمقي٥م ايمٌٔمد ايمقصمداين احلٗمٝمٗمل يمٙمروح ايمٔمرزمٝم٥م ايمتل 

ايمتل سمٔمد ايمرائد إول دم فم٣ممل احل٤م ايمِم٣مدق ايمذي ٓ و أؾمٔمٙمتٜم٣م دم وادي ايمٗمرى ومٌٝمٙم٥م فمذره

هذا احل٤م إلم اجلًدي٥م ايمتل ومد حتقل و سمُمقزمف ؾمقائ٤م ايمزَمـ وٓ ي٘متز زمٛمٓمرات ايمٛمٖمٔمٝم٥م

هل سمٙمؽ  (ومٌٙم٥م فم٣مؾمٗم٥م)َمٔم٣مين و أؾم٘م٣مل ٓ زمٟمرواحو َمنضمٝم٥م يٚمثٙمٜم٣م ايمٔمُم٣مق اظمٔم٣مسون زمرؽمقم

اظمٙمحٚم٥م ايمقصمداٞمٝم٥م ايمتل سمرهمرف َمـ صمديد دم فم٣ممل ايمُمٔمر ايمٔمريب اظمٔم٣مس َمع أن يمٕم٥م ايمٔمُمؼ 

سمٌتٔمد و ايمُم٘مٙمٝم٥مو ايمٔمٌمي٥م ايمتل ٞمٔمٝمُمٜم٣م زمدت هذه إي٣مم فمٛمد ايم٘مثغم َمـ ايمُمٔمراء هتتؿ زم٣مجلًدي٥م

 -فمـ ايمروح احلٗمٝمٗمٝم٥م ظمٔمٛمك اإلٞم٣ًمن ايمذي ُي٣مول أن ي٘مقن إٞم٣ًمٞم٣مَ 

يمٝمس نمري٣ٌم فمعم زمقازم٥م ايمُمٔمر ايمٔمريب أن متتُمٗمٜم٣م وم٣مَم٥م صمديدة َمـ وم٣مَم٣مت ايمُمٔمر ايمٛم٣ًمئل ايمذي 

َمٛمٓمقرًا ؿمٙمٗم٣ًم ىمقٞمتف ؽمح٤م  رؽمٚم٦م يمفو أؽم٦ًم يمف ضمدائؼ ايمزهراء دم إٞمديمس أهم٣موم٣ًم ٓ حمدودة

طمٙمج٣مت ضم٤م ص٣مدق همٖمل وم٣مهمٙم٥م و همتئ إلم يقَمٛم٣م هذا يرؽمؿ فمقاؿمػ ايمقصمدان ايمٛم٣ًمئل ايمذي َم٣م

ايمُمٔمر ايمٔمريب أؽمامء ىمثغمة فمػمت فمـ واومع ايمٔمقاؿمػ اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م فمٛمد اظمرأة ىمام هق احل٣مل فمٛمد 

وافمتامد ، وٞمزهقن ايمٕمرٞم٣مؿمٝم٥م، وٓدة زمٛم٦م اظمًت٘مٖمل وزيٛم٤م زمٛم٦م زي٣مد ايمقادي آر وأطمتٜم٣م محدة

وَمريؿ زمٛم٦م أيب ، وَمٜمج٥م ايمٗمرؿمٌٝم٥م ,زمٛم٦م محدونوضمٖمِم٥م  ,وضم٣ًمٞم٥م ايمتٚمٝمٚمٝم٥م,ايمرَمٝم٘مٝم٥م 

، ئمٗمقب إٞمِم٣مري ونمغمهـ ممـ سمٛم٣مشمرت أطم٣ٌمرهـ وأؾمٔم٣مرهـ دم ىمت٤م إدب وايمت٣مريخ

وٞمحـ ضمٝمٛمام ٞمتحدث فمـ ايمُمٔمر ايمٛم٣ًمئل سمػمز ايمٔمقاؿمػ اخلالوم٥م ايمتل سم٠مؿمره٣م روح - وايمؼماصمؿ

شمقهب٣م َمـ صمٜم٥م ايمْمراز إيٚمـ  ومد ىم٣مٞم٦م وٓدة ختط فمعمو اظمرأة ايمِم٣مدوم٥م اجت٣مه َمـ سم٣ٌمديمف فمقاؿمٖمٜم٣م

 :َم٣م ئمرهمف اجلٚمٝمع َمـ ومقهل٣م

ـــــــ٣مرم ـــــــٙمح يمٙمٚمٔم ـــــــ٣م واهلل أص  أٞم

 

ـــــ٣م  ـــــف سمٝمٜم ـــــٝمتل وأسمٝم ـــــ َمُم  واَمًم

 :وختط فمعم ايمْمراز إين 

 وأَم٘مـــ فم٣مؾمــٗمل َمـــ صــحـ طمــدي

 

 وأفمْمــــل ومٌٙمتــــل َمـــــ يُمـــــتٜمٝمٜم٣م 
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 وهل زمذيمؽ سمٔمػم فمـ روح اظمرأة ايمٔمرزمٝم٥م ايمتل سمٟمزمك إٓ أن سم٘مقن دم اظمٛمزيم٥م ايمٔم٣ميمٝم٥م

ٞمٚمقذج َمـ ايمُمٔمر ايمٔمريب ايمذي  (ومٌٙم٥م فم٣مؾمٗم٥م)اظمقؽمقم زمٔمٛمقان و ايمٛمص ايمذي زمكم أيديٛم٣مو

سمتٛم٣مشمر َمٛمف وصمداٞمٝم٣مت اظمرأة ايمٔمرزمٝم٥م ايمتل َم٣م زايم٦م ختط فمعم مجر احلٛمكم ضم٘م٣ميتٜم٣م اظمتامهٝم٥م َمع يمٝمؾ 

ىمٟمهن٣م ٓ سمًتْمٝمع أن سمٔمػم و ايمِمٚم٦م ايمٔمريب ايمذي َم٣م زايم٦م همٝمف أصقات اظمرأة سمػمز فمعم اؽمتحٝم٣مء

 -اظمث٣ملو ـ فمقاؿمٖمٜم٣م إٓ َمـ طمالل ؾمٖم٣مهمٝم٥م رائٔم٥م سمرؽمؿ صقرة اظمرأة ايمًٝمدةفم

يقن دم وادي ايمٗمرى رٔمذري٥م ايمتل أؽمس هل٣م ايمُمٔمراء ايمٔمذويمق فمدٞم٣م ومٙمٝماًل إلم اظمدرؽم٥م ايم

يمقصمدٞم٣م أن ٞمص ؾم٣مفمرسمٛم٣م ٓ ئمدو أن ي٘مقن إٓ صقرة مجٝمٙم٥م يمذيمؽ ايمُمٔمر وَم٣م ذاك إٓ ٕن 

يٌدو ؽمح٣مزم٣ًم يٚمْمره٣م و ٧م متْمر دم أه٣مت يمٝمٙمٜم٣م طمٝم٣مًٓ يّمٚمٜم٣مايمُم٣مفمرة متتٙمؽ ضم٣ًمؽمٝم٥م َمرهٖم٥م ضمٝم

 :ىمٟمهن٣م سمٗمػ أَم٣مم ومٝمًٜم٣م يمتٔمػم يمف فمـ سمٔمٙمٗمٜم٣م هبذا ايمْمٝمػ اظم٣مشمؾ أَم٣مَمٜم٣مو زمٟمَمْم٣مر احل٤م اظمقفمقدة

فِمل ٌَّـــــ٣ًم َوَأٞمـــــ٦َم َُمـــــَقدِّ ٌَـــــ٣مِديُمٛمِل ضُم  سُم

 

٣ٌَمفِمــــُد    َوسَمٗمُتُٙمٛمِــــل ؾَمــــقوَم٣ًم َوأٞمــــ٦َم سُم

ـــ٦ِم   ـْ حَت ـــ ـــَد َِم ٌُٔم ـِــٝمُط ايم ـــل أَراَك مُت  هَلَٖمتِ

 

ــــُد   ــــٝمٌؿ َوَرافِم ــــقٌق مَحِ ــــُذيِن ؾَم  َوَيٟمطُم

ٛمِلْ    هَمــــَٟمَمْمُِر دِم أَهــــ٣مِت يمــــٝماًل َيُّمــــٚمُّ

 

 ىَمِٚمــؾِء ؽَمــَح٣مِب ايمَٕمٝمــ٧ِم نَمٝمَثــ٣ًم ُأَزايِــُد  

ايمتل ختتٌئ و وَمـ زمقح ضمروف ايمُم٣مفمرة ٞمٙمٚمس أه٣مت احلٛمكم ايمتل سمٌدو صمٙمٝمف دم ضمروهمٜم٣م 

ؿمٝمػ احلٌٝم٤م ايمذي يرسمًؿ دم و ٞمٌض ايمُمققو مجر احلٛمكمو وراء فم٣ٌمءهت٣م ايمٔمرزمٝم٥م يد أَم٣مل

 إهمؼ ايمٌٔمٝمد

ـــَدةٌ  ـــْل إِنَّ ُروضِمـــل َوضِمٝم  ضَمٛم٣َمَٞمٝمـــَؽ ُروضِم

 

ــــُد   ــــَراِم ايمَٗمالئِ ــــ٣م دِم ايمَٕم وَمتَٜم ــــْد ؿَمقَّ  َووَم

 ضَمٌِٝمٌِــل َوَهــْؾ دِم احُلــ٤مِّ نَمــغُم ضِمَ٘م٣مَيــ٥مٍ  

 

 َرَوهَتـــ٣م فُمُٝمـــقيِن إِْذ َرَوسمٛمِـــل ايمَٗمَِمـــ٣مئُِد  

ـــ٣مِق   ـــ٥َم ايمُٔمُمَّ ـــ٣م وُمٌَٙم ـــَقى أَٞم ـــقؿمِٛمَِل اهَل  ََم

 

ــــَدائُِد   ــــَراُه ايمُمَّ ــــ٤ٍم ٓ سَم ــــ٦ُم زمَِٗمٙم  َوصِمئ

ىمٟمٞمف وهؿ ٓ يتحٗمؼ دم هذا و ضمٗم٣ًم إن ايمُم٣مفمرة سمٌدو َمتٔمٙمٗم٥م زمذيمؽ ايمْمٝمػ ايمذي يٌدو يمٛم٣م 

زمـ زريؼ ايمٌٕمدادي ايمزَمـ ايمِمٔم٤م فمعم ايمرنمؿ َمـ ىمقهن٣م ومد َمدت ضمٌاًل يمٙمُم٣مفمر ايمٔم٣ٌمد ا

ٞمقذصم٣ًم هل٣م دم زمٔم٧م ايمٔمقاؿمػ ايمِم٣مدوم٥م اجت٣مه صمٔمٙمتف و احلٛمكمو ه يمقافم٨م ايمُمققنمؼمهم٦م َمـ زمئر٣مهم

 -أطمر
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ايمِمقر سمٕمٙم٤م فمٙمٝمف و ٞمص ٓ خيرج فمـ إلؿم٣مر اظمدرؽم٥م ايمٔمرزمٝم٥م إصٝمٙم٥م دم إزمراز اظمٔم٣مين

اظمُم٣مفمر احل٣ًمؽم٥م ايمتل محٙمتٜم٣م إيمٝمٛم٣م ايمُم٣مفمرة َمـ طمالل شمٛم٣مي٣م ضمروهمٜم٣م همٜمل فمعم و ايمٔم٣مؿمٖم٥م ايمِم٣مدوم٥م

صمٝم٣مؾم٥م زمٔمٝمدة فمـ إهمؼ ايمِمقري ايمذي ٓ يٚم٘مـ  ايمرنمؿ َمـ صدومٜم٣م ومد ضمقيم٦م ٞمِمٜم٣م إلم فم٣مؿمٖم٥م

أن ي٘مقن يمف وصمقد دم ضم٣ميم٥م ىمقن ايمُم٣مفمرة سمرؽمؿ فمقاؿمٖمٜم٣م زمِمدق ٞم٣مهٝمؽ فمـ أن َمٖمردات 

ىمؿ ىمٛم٣م و مل حتٚمٙمٜم٣م أزمٔم٣مدًا أطمرىو ايمُم٣مفمرة ومد اؽمتٙمتٜم٣م َمـ وم٣مَمقس ايمثٗم٣مهم٥م ايمُمٔمري٥م ايمٔمرزمٝم٥م

ايمتل زمرزت يمٛم٣م زمِمقرهت٣م ٞمتٚمٛمك أن سمٖمجر هذه ايمُم٣مفمرة فمقاؿمٖمٜم٣م َمـ طمالل سمٖمجغم اظمٖمردات 

 -ايمتٗمٙمٝمدي٥م فمعم اؽمتحٝم٣مء َمـ أن سمٓمٜمر ىمٔمرائس زمحر صمديدة سمؼماومص فمعم ؾمْمآن زمحر فمامن

ايمٔمقاؿمػ إلم اظمدرؽم٥م ايمروَم٣مٞمًٝم٥م إٓ أهن٣م و إذا ىم٣مٞم٦م ايمُم٣مفمرة سمٛمتٚمل َمـ ضمٝم٧م اظمٔم٣مينو

ىمؿ ىمٛم٣م و إؽمٙمقبو زمٗمٝم٦م سمٙمٚمٝمذة ٞمجٝم٥ٌم يمٙمٚمدرؽم٥م ايم٘مالؽمٝم٘مٝم٥م ايمٔمرزمٝم٥م َمـ ضمٝم٧م ايمِمٝم٣منم٥م

تٚمٛمك َمـ ايمُم٣مفمرة أن جتٚمح زمخٝم٣مهل٣م زم٣مجت٣مه أفمامق أطمرى يمِمقرة احل٤م اإلٞم٣ًمين ايمذي يٚمثؾ ٞم

 واومع احلٝم٣مة ايمٖم٣مفمٙم٥م دم فمٌمٞم٣م احل٣مرض

ايمُمٔمر ايمٔمريب سمٛمثر ؽمٔمػ ٞمخٝمٙمٜم٣م فمعم اَمتداد َم٣ًمضم٣مت واؽمٔم٥م و وم٣مَم٥م ؽم٣مَمٗم٥م دم ايمُمٔمر ايمٔمامين

 -َمـ واضم٣مت ايمٛمخؾ ايمُمٔمري ايمٔمريب

ٞمٚمقذصمٜم٣م ايمّم٣مئع هم١مهن٣م سمٌدو ٣م يٚمثؾ ضم٘م٣مي٥م َٓمرأة سمٌح٧م فمـ ديٛمإذا ىم٣من ايمٛمص ايمذي زمكم أيو

صقرة أطمرى يمٔمقاؿمػ ؾم٣مفمر ؽمٖمؽ َمُم٣مفمره زمٔمدًا فمـ طمٝم٣مل زوصمتف همٗمد ىم٣من ازمـ زريؼ 

ايمٌٕمدادي أضمد ايمٛمامذج ايمُمٔمري٥م ايمٔم٣مؿمٖمٝم٥م ايمتل رؽمٚم٦م يمقضم٥م ايمٌٔمد فمـ احلٌٝم٤م زمِمقرهت٣م 

 :ايمقاومٔمٝم٥م ضمكم يٗمقل

 ٓ سمٔمذيمٝمــــف همـــــ١من ايمٔمــــذل يقيمٔمـــــف

 

ــ٦م ضم  ــد ومٙم ــٚمٔمفوم ــٝمس يً ـــ يم ــ٣ًم ويم٘م  ٗم

ـــف  ـــدًا أرض زم ـــحف ضم ـــ٣موزت دم ٞمِم  صم

 

ــف  ــح يٛمٖمٔم ــدرت أن ايمٛمِم ــ٧م وم ـــ ضمٝم  َم

إذا ىم٣من َم٣م طمْمتف ايمُم٣مفمرة دم أزمٝم٣مهت٣م َمُم٣مفمر ؾمٖم٣مهم٥م هم١من َم٣م طمْمف ايمٔم٣ٌمس زمـ إضمٛمػ هق و 

 :صقرة فمرزمٝم٥م يمٙمح٤م إصٝمؾ ايمذي مل يتٛم٣مزل فمٛمف ايمٔمريب َم٣م ضمٛم٦م اإلزمؾ إلم َمرازمّمٜم٣م

 ىمتٌــــ٦م ىمتــــ٣ميب َمــــ٣م أومــــٝمؿ ضمروهمــــف

 

 يمُمــــدة افمــــقارم وؿمــــقل ٞمحٝمٌــــل 

ـــػمة  ـــ٦م زمٔم ـــ٣م طمْمْم ـــق َم ـــط وأحم  أطم

 

 سمًــح فمـــعم ايمٗمرؿمــ٣مس ؽمـــح نمـــروب 
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 لشاءحخٔفغْخخٌغبْٔخ

 طالحخادلبءخيفخٔض

 األدّجخخاٌشبػشح

خ$عٌسّب#خعيبخعاليخعٌدد

 أرؽمؿ دم دهمؼم ذايت

 هم٣مرؽم٣ًم يًٌح فمعم صمًد اظم٣مء

 يٚمتْمل ضمروف إزمجدي٥م

 ىمٕمٝمٚم٥م ضمٌعم

 زم٣ميمٛمُمٝمد

 وايمّمٝم٣مء

 واحلٝم٣مة

 

 أرؽمؿ دم دهمؼم ذايت

 ضمٙمامً 

 ىمت٣مزم٣مً 

 ضم٣ٌمً 

 يٛمٗمر فمعم يمدين

 زمحراك إؾمٝم٣مء

 

 أرؽمؿ دم دهمؼم ذايت

 أن ذٞمٗم٥م طمرصم٦م
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 ىمت٦ٌم فمعم يمقح ايمٗمِمٝمدة

 ٓ سمًتٌح ضمٝم٣مء اظم٣مء

 حت٦م ىمؾ ؽمامء

 ضم٘م٣مي٥م

 ويمٙمٚمقاؽمؿ

 هْمقل

 وضمِم٣مد

 واٞمتُم٣مء

 

 أرؽمؿ دم دهمؼم ذايت

 أؽمئٙمتل

 متقج ايمرئتكم

 دم همّم٣مء اظمدارات

 وصدى ايمدهُم٥م

 ٛمل زمكم ىمروم ايمٔمٛم٤ميٛمٗمٙم

 صٖمِم٣مهم٥م همّمٝم٥م

 هم٣ميمٔمُمؼ صمًد

 واحلٝم٣مة صمًد

 وإرض صمًد

 واظم٣مء صمًد

 

 أرؽمؿ دم دهمؼم ذايت
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 أن اظم٣مء يِمقم

 ضمكم يٙمتٗمل فم٣مؾمٗم٣من

 أرؽمؿ دم دهمؼم ذايت

 أن اظم٣مء هيْمؾ

 هيْمؾ

 وسمراسمٝمؾ اهلْمقل

 سمِمقم ىمام صالة اظم٣مء

 

٣م حتدشمف ايمِمدَم٣مت سمالهمٝمػ َمو دم اؽمت٣ٌمر َمٕم٣مور ايمٛمٖمسو اجلدةو دم ايمٌح٧م فمـ احلٝم٣مة

اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م َمـ ارسم٘م٣مؽم٣مت فمعم صٖمح٣مت إهمؼ ايمذايت يٛمٌٔم٧م َمٛمف صقت اإلٞم٣ًمن ايمذي اطمؼمق 

إن و آهم٣مق اظمجٜمقل فمعم ايمرنمؿ َمـ ىمقٞمف ئمٝمش فمعم ىمقىم٤م أصٌح زمٚمتٛم٣مول إيدي ايمِمٕمغمة

ىم٣مٞم٦م ايمذوات ايمٌممي٥م هل أىمثر اسم٣ًمفم٣ًم دم إهمؼ َمـ هذا ايم٘مقىم٤م ايمؼمايب ايمذي َم٣م إن ٞمٕم٣مدره 

 -ضمتك ٞمجد أٞمٖمًٛم٣م دم أهمٗمف

إن ىم٣من ايمٌٔمض أصٌح و ايمٛمص ايمذي زمكم أيديٛم٣م ٓ ٞمًتْمٝمع أن ٞمِمٛمٖمف دم ٞم٣مهمذة ايمُمٔمر ايمقزين

 ٓ ٞمريد أن ٞمٖمتح سافم٣مً ضمقل سمٛم٣مومّمٝمف ىمٙمٚم٥م ٞمص ؾمٔمريو يروج ظم٣م يًٚمك زم٣ميمٛمص اظمٛمثقر

 داطمٙمٝم٣مً و رصمٝم٣مً َمٛمثقر دم ايمقوم٦م ٞمٖمًف هم٣ميمُمٔمر فمعم رأي أىمثر ايمٛم٣مومديـ ٓ زمد أن ُيٚمؾ إيٗم٣مفم٣ًم طم٣مو

ايمٛم٣مومد آٞم٘مٙمٝمزي ايمذي أظمح زمذىم٣مء إلم أن َمًٟميم٥م و ايمُم٣مفمر (ووردز وورث)ومد أؾم٣مر إلم ذيمؽ و

فمٛمد اإلٞم٣ًمن هل صمزء َمـ ىمٝم٣مٞمف اإلٞم٣ًمين ايمٖمْمري ذيمؽ أن سم٘مقيـ اإلٞم٣ًمن زمحد ذاسمف  (ايمتقومٝمع)

 ضمتك دوم٣مت ايمٗمٙم٤م هل إيٗم٣مفم٣مت َمتٚمٝمزةو ضمرىم٥م اظمًمو إيديو أذانو رؽمؿ ايمٔمٝمقن

 ٞمحـ ٞم٠مىمد أن ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ومد أؾم٣مر إلم ذيمؽ ضمٝمٛمام أظمح زمٗمقيمفو زمِمامت يم٘مؾ همرد م إهمرادو

زمعم وم٣مدريـ فمعم أن ٞمًقيَّ زمٛم٣مٞمف( إٓ أن مج٣ميمٝم٥م : )ومقيمف( وؾمٖمتكمو يم٣ًمٞم٣مو أمل ٞمجٔمؾ يمف فمٝمٛمكم)

هذا ئمٛمل أن اإليٗم٣مع صمزء ٓ يتجزأ َمـ و ايمٔمٗمؾو ايمٙمحٓم٥م اإليٗم٣مفمٝم٥م َمرسمٌْم٥م زمجاميمٝم٥م احلس

إذ أن  -ٞمحـ يمـ ٞمتٛم٣مول ايمٛمص إٓ زمحدود اخل٣مؿمرة ايمُمٔمري٥مو ايمداطمٙمٝم٥مو قؽمٝمٗمك اخل٣مرصمٝم٥ماظم
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صالة )دم فمٛمقان ايمٛمص إلم إيٗم٣مفمٝم٥م ٞمص اخل٣مؿمرة َمـ طمالل ومقهل٣م و ايم٘م٣مسم٥ٌم سمٙمٚمح َمٛمذ ايمٌداي٥م

يم٘مٛمٜم٣م فمٛمد ؾم٣مفمرسمٛم٣م َمع اظم٣مء و ٞمحـ ٞمٔمرف أن ايمِمالة هل إيٗم٣مع دم أضمد صمقاٞمٌٜم٣م َمتٛم٣مـمر( واظم٣مء

 إؾمج٣مرو ٘م٣مل يٚم٘مـ أن سمتِمقره٣م هْمقًٓ أو ؽمٝمالٞم٣ًم أو رذاذًا يتٔمٙمؼ زمٟموراق إزه٣مريٌدو زمٟمؾم

 (أرؽمؿ دم دهمؼم ذايت)ايمُم٣مفمرة إيٗم٣مفمٝم٥م أيّم٣ًم دم سمٗمْمٝمع ايمٛمص إلم ؽمت٥م َمٗم٣مؿمع ىمؾ َمٗمْمع يٌدأ و

يمٝمس و وهل سمٔم٘مس رؤي٥م َمـ ؽمٌٗمٜم٣م َمـ ايمُمٔمراء دم صمٔمؾ ايمت٘مرار اإليٗم٣مفمل دم آطمر ىمؾ َمٗمْمع

 ل أهن٣م سمريد َمٛمذ ايمٌداي٥م أن سم٠مىمد فمعم ؿمٖمقيم٥م وافمدة سمرؽمؿ فمعم هقاَمش احلٝم٣مةهذا ئمٛمو دم أويمف

 ٞمحـ ٞمُمدد فمعم ىمٙمٚم٥م ذات يمٛم٠مىمد فمعم ؿمٖمقيمٝم٥م ايمُمٔمرو دم دهمؼم ايمذات َم٣م خيْمر دم ذاهت٣مو

 احلٙمؿ)ىمال ايمٖمٛمكم ئمتٚمد فمعم و ايمروائلو هم٣ميم٘م٣مسم٥ٌم سمتٚمثؾ ٞمٚمْمل ايم٘مت٣مزم٥م ايمُمٔمري، ايمرواي٥مو

ن ٞم٘متُمػ َم٣م سمرؽمٚمف هذه ايم٘م٣مسم٥ٌم دم دهمؼم ايمذات ظم٣م ىم٣من ذيمؽ صٔم٣ٌمً يمق أٞم٣م أردٞم٣م أ( وايمْمٖمقيم٥مو

َم٣م ي٘متٌف ص٣مضمٌف فمعم صٖمح٣مسمف جيًد ىمؾ َم٣م َمر زمذاىمرة و ايمداينو فمٙمٝمٛم٣م هم٣ميمدهمؼم يٗمرأه ايمٗم٣ميص

 احلدث ايمٝمقَمل يم٘مٛمف دم ظمٗمْمع إول يٌدو أن ؿمٖمؾ ايمُم٣مفمرة يرؽمؿ هم٣مرؽم٣ًم يًٌح فمعم صمًد اظم٣مء

ىمٟمن ايمُم٣مفمرة ومد ارسمقت َمـ ومِمص أيمػ و َمِم٣ٌمح فمالء ايمديـ هذه ٞمٗمٙم٥م دم اخلٝم٣مل إلم فم٣مملو

ؿمٖمٙمٜم٣م دم اظمٗمْمع ايمث٣مين يرؽمؿ ذٞمٗم٥م سمتحقل إلم ىمٙمامت ضمريري٥م يم٘مٛمٜم٣م و يمٝمعم َمـ طمٝم٣مهل٣مو يمٝمعم

هٛم٣م سمٌدو ( وٓ سمًتٌح ضمٝم٣مء اظم٣مء)سمٌٔم٧م حتذيرًا زمٙمقن أمحر َمـ طمالل َم٣م سم٘متٌف فمعم يمقح ايمٗمِمٝمد 

ايمتل جت٣موز ضمدود ايمزَمـ و ايمتل سمتجدد دم ذاهت٣م ىمؾ يقمايمُم٣مفمرة سمريد أن سمِمقر ظم٣م احلٝمقي٥م 

إن ىم٣مٞم٦م سمريد ن سمٙمٚمح َمـ ؿمرف آطمر إلم أن هذه احلٝم٣مة َم٣م سمزال و اظمتٔمٙمؼ زمٔمدد أي٣مم فمٚمره٣م

هٛم٣م ٞمٔمقد إلم ايمْمٖمؾ احل٣ممل ايمذي و سمٔمٝمُمٜم٣م فمعم اؽمتحٝم٣مء همٜمل مل حتٗمؼ َم٣م سمِمٌقا إيمٝمف أو سمرنم٤م زمف

ٞمٗمْم٥م ٞمٓم٣مم سمٙمتٗمل َمع ؿمٚمقضم٣مت  -دود دم وصمٜمفيريد أن ُيٗمؼ ىمؾ رنم٣ٌمسمف دون أن سمٗمػ احل

أن يتحقل ؿمرزمقش وايمده زمكم يديف و ايمُم٣مفمر ٞمزار وم٣ٌمين فمٛمدَم٣م ىم٣من يريد أن ي٘متُمػ ىمؾ إؾمٝم٣مء

هل اظمٗمْمع ايمث٣ميم٧م أومِمد ؿمٖمٙمٜم٣م يرؽمؿ أؽمئٙم٥م و إلم ومِمٝمدة دَمُمٗمٝم٥م سمٗمقل َم٣م ٓ يٗمقيمف أطمرون

ت اظمدارات زمٔمٝمدًا فمـ ايم٘مقن إريض يّمٝمؼ هب٣م جمرى ايمتٛمٖمس ٕهن٣م سمريد أن سمٛمْمٙمؼ إلم همّم٣مءا

هذا ئمٛمل إن ايمُم٣مفمرة مل حتٗمؼ َم٣م سمِمٌقا إيمٝمف دم رؽمؿ و إلم اظمجرات ضمتك سمٙمتٗمط صدى ايمدهُم٥م

ذاهت٣م فمعم صٖمح٣مت إي٣مم همٜمل سمٔمتٗمد أهن٣م مل حتدث دهُم٥م ضمٗمٝمٗمٝم٥م همٗمط هل صدى دهُم٥م ضم٣مظم٥م 

هذا يُمغم و ٝم٥م ايم٘مقنإٞمام همّمو ضم٣مئرة دم أن سم٘مقن صٖمِم٣مهم٥م يمٝم٦ًم طمياءو زمكم ىمروم ايمٔمٛم٤م
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هل دم اظمٗمْمع اخل٣مَمس سم٠مىمد فمعم أهن٣م مل و إلم ايمٛمٗم٣مء ايمٛمٖمز ايمذي متثٙمف ايمٖمْمرة احلٗمٝمٗمٝم٥م يمإلٞم٣ًمن

هل دم اظمٗمْمع ايم٣ًمدس سم٠مىمد و سمٙمتٗمل زمحٙمٚمٜم٣م إذ أن ىمؾ أصح٣مب إضمالم ومد ضمٗمٗمقا َم٣م يريدون

احلٝم٣مة سمًتٚمر دم هْمقهل٣م أي  (أن احلٝم٣مة هتْمؾ)فمٖمقًا  (أن اظم٣مء هيْمؾ)دم دهمؼمه٣م ايمذي سم٘مت٤م زمف 

 يم٘مٛمٛم٣م ضمكم ٞمًتػم أفمامق ايمٛمص ٞمجد شمالشمٝم٣مت سمرؽمٚمٜم٣مو ايمٝمقَمل ايمذي ٓ ٞمٔمرف َمتك يتقومػ

 احلٙمؿ)) ((احلٝم٣مةو ايمّمٝم٣مءو ايمٛمُمٝمد))سمريد إن سمٛمٗمٙمٜم٣م إيمٝمٛم٣م و ايمُم٣مفمرة فمعم صٖمح٣مت ذاهت٣م

ُم٣مفمرة يمٛمٗمرأ ؽمقي٥م َم٣م زمكم ؽمْمقر ىمٙمامت ايمو ((آٞمتُم٣مءو احلِم٣مدو اهلْمقل ((احل٤مو ايم٘مت٣مبو

 يم٘مٛمٜم٣م ٓ سمٔمثر فمٙمٝمٜم٣م هم٣ميمٛمُمٝمد يٗم٣مزمٙمف احلٙمؿو دم هذه ايمثالشمٝم٣مت ٞمجد ضمٝم٣مة صمديدة ٞمٌح٧م فمٛمٜم٣م

آٞمتُم٣مء يم٘مٛمٜم٣م سمرسم٘مس ضمٝمٛمام و احلٝم٣مة يٗم٣مزمٙمٜم٣م احل٤مو احلِم٣مدو اهلْمقل وايمّمٝم٣مء يٗم٣مزمٙمف ايم٘مت٣مبو

 ايمٔمُمؼ صمًد: ٞمجد أن

 احلٝم٣مة صمًد

 إرض صمًد

 اظم٣مء صمًد

فمرة سمرى أن اظم٣ٌمدٓت احلٝم٣مسمٝم٥م زمكم ايمٛم٣مس ٓ سمتٔمدى هل أهمٔم٣مل جتٔمٙمٛم٣م ٞمًتٗمرأ أن ايمُم٣م

َم٣م سمْمٚمح إيمٝمف ايمْمٖمقيم٥م و اجلًد َم٣مدةو اظم٣مء هل صمًدو إرضو احلٝم٣مةو ايمٓمقاهر اظم٣مدي٥م هم٣ميمٔمُمؼ

ىمت٣مب ))آٞمتُم٣مء  , اهلْمقل ,احلٝم٣مة ))ايمتل سمرؽمٚمٜم٣م ايمُم٣مفمرة دم دهمؼم ذاهت٣م هل دم اظمحِمٙم٥م 

 -ايمٛمُمٝمدو احلٙمؿو سمرسمًؿ فمٙمٝمف آهم٣مق احل٤م

إن ىم٣مٞم٦م سمٌح٧م فمـ ضمٝم٣مة صمديدة َمـ و ٞمٔمتٗمد أن ايمُم٣مفمرة ومد أو٣مفم٦م هقيتٜم٣م احلٝم٣مسمٝم٥م ٓو

 طمالل

َمـ طمالل ايمؼماسمٝمؾ ايمتل سمٔمٛمل سم٘مرار أهمٔم٣مل و احلٝم٣مةو ايمّمٝم٣مءو ايمٕمٝمٚم٥م احلٌعم زم٣ميمٛمُمٝمد)

هٛم٣م ٞمريد أن ٞم٠مىمد فمعم أن و ايمُم٣مفمرة ايمٝمقَمٝم٥م يمتٛمتٗمؾ َمـ صمًدي٥م احلٝم٣مة َم٣مديتٜم٣م إلم روضم٣مٞمٝمتٜم٣م

 -أٞمك هل٣م ذيمؽو هل حتت٣مج أن متألهو ضمٝم٣ًم يرسمًؿ دم صٖمح٣مت ايمذاتهمرانم٣ًم رو

حت٦م و ارؽمؿ) ئمػم فمٛمٜم٣م يم٣ًمٞمٝم٣مً زمٖمٔمؾو هذه زمٔمض ارسم٘م٣مؽم٣مت ايمتل يرؽمٚمٜم٣م يمٛم٣م ايمٛمص ٞمٖمًٝم٣مً 

هم٣ميمُم٣مفمرة سمٌح٧م فمـ همجر صمديد سمرسمًؿ همٝمف آهم٣مق  -(هْمقل ايمؼماسمٝمؾو متقج ايمرئت٣منو ىمؾ ؽمامء
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٥م دم هذا ايمزَمـ ايمِمٔم٤م اظمُم٣مىمس ايم٣ٌمضم٧م فمـ ضمٝم٣مة َمـ ٞمقع آطمر ٓ يٚم٘مـ أن حتٗمٗمٜم٣م طم٣مص

 -هذا ئمٛمل أن إؽمئٙم٥م ؽمتٌٗمك َمممفم٥م دم همّم٣مءات اظمداراتو ٞمتامءاايمال

يم٘مٛمٜم٣م سمٌح٧م و ٞمحـ أَم٣مم اطمتالط شمٗم٣مهم٣مت ذات أزمٔم٣مد إٞم٣ًمٞمٝم٥م أضمٝم٣مٞم٣ًم وواومٔمٝم٥م أضمٝم٣مٞم٣مً أطمرى

إلم و اظم٣مءهق يًٌح فمعم صمًد و أٞمٓمروا َمٔمٛم٣م إلم صقرة ايمٖم٣مرسو فمـ ضمٙمقل ٓ واومٔمٝم٥م يمٙمحٝم٣مة

هل سمِمقم ىمام و إلم سمراسمٝمؾ اهلْمقلو صقرة ايمِمٖمِم٣مهم٥م ايمٖمّمٝم٥م ايمتل سمٛمٕمرس زمكم ىمروم ايمٔمٛم٤م

سمتّم٣مد أضمٝم٣مٞم٣مً أطمرى يمتُم٘مؾ ىمام ومٙمٛم٣م ضمٝم٣مة صمديدة و صالة اظم٣مء صقر نم٣مَمّم٥م سمتالومك أضمٝم٣مٞم٣مً 

 -ايمْمٖمقيم٥مو فمعم احلٙمؿ (اٞمدري زمريتقن)زمٟمهمٔم٣مل هي٣ميمٝم٥م سمٔمتٚمد ىمام يٗمقل 

يم٘مٛمٜم٣م ٓ سمًتجٝم٤م ظم٣ٌمدٓت ايمِمقر و هت٣م احلٙمٚمٝم٥م إلم َمًتقى ايمُمٖم٣مهمٝم٥مايمُم٣مفمرة سمرومك زمٚمٖمردو

ىمٟمهن٣م و ايم٣ٌمٞمٝم٥م ايمتل سمٔمتٚمد فمعم َمٛم٣مؽم٥ٌم اظمًتٔم٣مر يمٙمٚمًتٔم٣مر يمف أضمٝم٣مٞم٣ًم زمحٝم٧م سمٌدو ايمِمقرة ايمُمٔمري٥م

يم٘مٛمٜم٣م ٓ سمٗمٖمؾ زم٣مب ايمرصمقع إلم و ومراءة حتت٣مج إلم سمقومػ، َمًٝم٨م نمغم َمتج٣مٞمس دم وصمف ايمُمٌف

 -ايمٛمص َمرة أطمرى
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 حخِبخًسائْخخيفخٔضخٌغبْخاألِنْبدخٌٍشبػشخاٌشاليلشاء

خاٌشبػشخاٌشاليخجيذفخيفخطؾشاءخاألِنْبد
خلشاءحخِبخًسائْخخيفخٔضخٌغبْخاألِنْبد
خٌٍشبػشخزلّذخئثشاىُْخاحلشّشُ

خؽبمتخلبعُخ-ؽغنيخػٍِخاذلنذاًُخ0خاٌذاسعبْ

صمس همقق ذاىمرة ايمُمٔمر وَمـ طمالل آٞمْمالوم٣مت ايمٛمٖمًٝم٥م ايمتل سمً٘مـ َمـ طمالهل٣م اهلقا

ايمٛمٖمًٝم٥م سمتقوع ذىمري٣مت ؾم٣مفمر ص٣مَم٦م ئمػم زمريؼ فمٝمٛمٝمف وصٚم٦م ضم٣مصمٌٝمف فمـ اؽمتج٣مزم٣مت 

 همٌكم نمٝم٣مب ذاسمٝم٥م ايمُم٣مفمر، ٞمٖمًٝم٥م سمُم٘مؾ دم وم٣مَمقس ايمُمٔمر ٞمٗمْم٥م اٞمْمالق ٞمحق اظمجٜمقل

اٞمً٘م٣مب َمرارة إي٣مم فمعم إزمٝم٣مت ايمُمٔمري٥م سمٗمػ ؾمخِمٝم٥م ايمُم٣مفمر ايمُمالل أزمق ايمٗم٣مؽمؿ حمٚمد و

 -ظمٔم٣مين ايمٛمٖمًٝم٥م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمتل ؾم٘مٙم٦م ؾمخِمٝم٥م هذا ايمُم٣مفمرإزمراهٝمؿ احلريري ضمٝم٧م سمٖمج٠مك ا

وفمعم ايمرنمؿ َمـ ىمقٞمٛم٣م ٞمجٜمؾ ايمتٖم٣مصٝمؾ ايمٛمٖمًٝم٥م ايمُمخِمٝم٥م يمْمٖمقيم٥م ايمُم٣مفمر زمخِم٣مئِمٜم٣م 

مت٣مه٦م َمع أصمقاء زمٝمئ٥م و ايمتل اٞمً٘م٦ٌم زمكم ضم٣مرات زمٌم احلريرو ايمًٝم٘مقيمقصمٝم٥مو ايمٖمٝمزيقيمقصمٝم٥م

تْمٝمع اىمتُم٣مف إزمٔم٣مد ايمٛمٖمًٝم٥م هلذا ايمُم٣مفمر ضمقران ايمٛمدي٥م اظم٘مُمقهم٥م ىمًٜمقهل٣م ايمًٌٝمْم٥م إٓ أٞمٛم٣م ٞمً

 -َمـ طمالل َم٣م خيتٌئ وراء ىمٙمامسمف َمـ اؽمتج٣مزم٣مت يمٛمقازع ايمٛمٖمس

ايمتْمٙمع احلر يٗمػ وراء ارسم٘م٣مؽم٣مت ٞمٖمًٝم٥م ؾم٘مٙمتٜم٣م أضمالم ؿمٖمقيمٝم٥م و هم٣ميمُم٣مفمر زمكم ايمقاومع اظمر

٥م ايمْمٖمقيمو يم٘مـ ايمُمٔمراء زمْمٌٝمٔمتٜمؿ ايمتل سمٌح٧م فمـ احلٙمؿو ومد ٓ سمتحٗمؼ فمٛمد ايم٘مثغم َمـ ايمٛم٣مس

جيدهمقن دم فم٣ممل اخلٝم٣مل زمحث٣مً فمـ ومّم٣مي٣م ومد ٓ ي٘مقن يمٙمقاومع ايمٔمٚمقم صٙم٥م هب٣م وهٛم٣م ُييٞم٣م دم ٞمص 

 ) ومّمٝمت٣من َمٜمٚمت٣من سمُم٘مالن زمٔمديـ أؽم٣مؽمكم َمـ أزمٔم٣مد ايمُم٣مفمر ايمُمالل (يم٣ًمن إَمٛمٝم٣مت)

هل َمقومػ ايمُم٣مفمر َمـ ذاسمف ايمتل سمٔمٝمش ضم٣ميم٥م َمـ ايمتِم٣مدَم٣مت ايمٛمٖمًٝم٥م زم٤ًٌم : ايمٗمّمٝم٥م إولم

زم٤ًٌم و ٣مين اظمر ايمذي يتْمٙم٤م َمـ ايمُم٣مفمر أن ي٘مقن رب أهة رافمٝم٣ًم ظمِم٣محلٜم٣مايمقاومع اإلٞمً

ايمْمٚمقضم٣مت ايمتل خيتزهل٣م طمٝم٣ميمف زمحث٣ًم فمـ ضم٣ميم٥م صمديدة يًتٗمر هب٣م ىمٝم٣مٞمف ايمُمٔمري إو٣مهم٥م إلم 

َمُم٣مىم٣ًمت ايمٔمالوم٣مت اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمتل ومد جتٔمؾ َمـ اإلٞم٣ًمن حمْم٥م ومْم٣مرات سمتِم٣مدم فمٙمٝمٜم٣م فمرزم٣مت 
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ٖمؾ دم ضمديثٛم٣م فمـ َمقومػ ايمُم٣مفمر َمـ ذاسمف ومّمٝم٥م ايمٌح٧م فمـ َم٣ًمضم٥م ٓ جي٤م أن ٞمٕمو اهلؿو احلزن

 ؾمخِمٝم٥م سمػمز ايمُم٣مفمر ذا دور همٔم٣مل دم هذا اظمجتٚمع ايمذي ؽمحٗم٦م فمجالسمف ؿمٚمقضم٣مت ايمُمٔمراء

 -ضمقيمتٜم٣م إلم ضمزن َمٔمٙم٤م يٛمتٓمر َمٖم٣مصمٟمة ايمزَمـو

هل ومّمٝم٥م سمتٗم٣مؿمع َمع إولم زمٟمزمٔم٣مده٣م ايمًٝم٘مقيمقصمٝم٥م هل َمقومػ ايمُم٣مفمر و ايمٗمّمٝم٥م ايمث٣مٞمٝم٥مو

ظمرأة هذا ايمٛمِمػ أطمر َمـ ايمتٖم٣مضم٥م ايمتل ومد سمتحقل دم ٞمٓمر ايمُم٣مفمر إلم دواء َمر ٓ ُيٗمؼ إٓ َمـ ا

ايمذي هق و دورًا اصمتامفمٝم٣ًم جم٣مهمٝم٣ًم يمٙمدور اإلٞم٣ًمين ايمذي يُم٘مؾ ايمْمٚمقضم٣مت احلٗمٝمٗمٝم٥م زمِمقرة فم٣مَم٥م

 فمٛمد ؾم٣مفمرٞم٣م ايمُمالل أيب ايمٗم٣مؽمؿ احلريري يُم٘مؾ إوىمًجكم ايمذي يتٛمٖمس َمٛمف ٞمًامت إضمالم

ْمٖمقيم٥م ايمقافمدة وهذا ئمٛمل أن يمٙمٚمرأة دور طمْمغم دم ايمتٟمشمغم فمعم ؾمٌ٘مٝم٥م ايمٔمكم ايمُمٔمري٥م فمٛمد ايمو

 -إَم٣م ؾمٚم٣ًًم َمّمٝمئ٥مو ايمُمٔمراء زمحٝم٧م جتٔمؾ صقرة احلٝم٣مة إَم٣م ـمالَم٣ًم داَم٣ًمً 

ٓ َم٣م خيتٌئ دم أصداف اظمح٣مر همٜمق يتِمقر ذاسمف و إذًا ٞمحـ أَم٣مم ؾم٣مفمر ٓ يُمٌٔمف هنؿ ايمٌح٣مر

ٌٙم٥م فمٌمه ؿمٚمقضم٣مسمف ي٘مُمػ فمٛمٜم٣م طمٝم٣مل اَمرئ ايمٗمٝمس دم زمحثف فمـ يم٘مٛمف ٓ جيد فمو فمٛمؼمة فمٌمه

زمٔمده فمـ أرض ايمقؿمـ هذا و ايمٙمذة احلًٝم٥م ايمتل اهمتٗمده٣م ايمُم٣مفمر ايمُمالل رزمام يمْمقل انمؼمازمف

يٛمتٓمر هن٣مي٥م َم٣ميمؽ و اإلضم٣ٌمط ايمٛمٖمز ايمذي يًٝمْمر فمعم ٓوفمل ايمُم٣مفمر جئمٙمف يالزم زم٘م٣مء اظمٔمري

ة ؾمقق زم٣مزمـ زيدون دم فم٣ممل يمق سمٗمِمٝم٦م أروف يمقصمدت زمـ ايمري٤م َمع ايمٔمٙمؿ أٞمف يُمقق إلم اظمرأ

 :ه٣مىمؿ َم٣م يٗمقيمف ايمُم٣مفمر٣م ايمُم٣مفمر سمٔمٝمش ضم٣ميم٥م َمـ اإلضم٣ٌمط وأن إَم٥م ايمتل يٛمت٤ًم إيمٝمٜم

ــــ٣م وذا ــــتام وأٞم ــــ٦م وأٞم ــــكم أٞم ــــ٣م زم  َم

 

ـــ٣م  ـــد رهم٣مهت ـــؿ حل ـــقح ىمقؾم ـــؾ سمٙم  ؿمٙم

ــــ٣م  ــــ٦م هب ــــل أٞمً ــــ٣موز نمرزمت  وإذا َمٖم

 

ـــــ٣م  ـــــْمقم زمٖمالهت ـــــػ سمِم  أهاب ضمٝم

 ٓ زمحـــــر ٓ َمـــــالح أهج وضمـــــديت 

 

ـــ٣م  ـــٛمك فمػماهت ــــ و ـــ٣ًم َم ـــك هروزم  زمٔمً

ـــل  ـــؾ يروَمٛم  ٓ ؾمـــط َمــــ زمحـــر اخلٙمٝم

 

ـــ٣م  ـــدار ٞمج٣مهت ــــ صم ـــرب َم ـــ٣م اظمٜم  وأٞم

ٓىمتُمٖمٛم٣م ايمٔمالوم٥م زمكم َمٖم٣موز نمرزمتف  ((أٞم٦مو أٞمتامو أٞم٦م))ويمق متٔمٛم٣م ايمٛمٓمر دم وامئر ايمُم٣مفمر  

فمًك حتٗمٝمؼ هروزمف َمـ طمالل َمثٝمقيمقصمٝم٣م إٞم٣ًمٞمٝم٥م سمٗمػ دم صمٛم٣مزة َمقت و دم ايمٌٝم٦م ايمت٣مرم

 -ٔمٝم٥مهمج٣مئ
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 إن ايمُم٣مفمر يمٝمٗمػ أَم٣مم ذاسمف اظمقهقَم٥م واؤم٣مً طمٙمٖمف صقرة اظمرأة اظمتخٝمٙم٥م يٛمٓمر إلم أهمؼ إٞم٣ًمين

 يم٘مـ زمًٜم٣مم ٞمٓمرات ضمزيٛم٥مو

 هؾ نم٣مدر ايمُمٔمراء َمـ َمؼمدم( زمقؾم٣مهت٣م) اهلقىو َم٣م زمكم فمٌٙم٥م

 ايمرَم٣مح( سمػمصم٦م دم طمدره٣م يمِمالهت٣مو ويمٗمد ذىمرسمؽ) أرٞمق إلم

 ومٖم٣م( فمعم فمرص٣مهت٣م) ٕمديرفمٛمد ايم (أوومٖم٦م نمٝمد ايمِمػم ذىمرى )ضمٛمدج

 ايمٙمٝمؾ َم٣ميمؽ ؽم٣مئال طمْم٣م يمٛم٣مـمرة ايمًٜم٣م زهمراهت٣مو ٞمٌ٘مل أٞم٣م

 ويمزَم٦م وم٣مهمٙم٥م اظمٔمري َم٣م زمدا رٌض يٛمدي زم٣ميمٙمٚمك ؾمذراهت٣م

 ي٣م ص٣مضمٌل سمٗمِمٝم٣م همٟمٞم٣م هٛم٣م دم أَم٥م ىمُمٖم٦م ومٖم٣م طمٖمراهت٣م

 اظمرأة اظمتخٝمٙم٥م شم٣مٞمٝم٣مً و وهذا ئمٛمل دم ايمٗم٣مَمقس ايمٖمرويدي أن ومِمٝمدة ايمُم٣مفمر هل ذاسمف أوًٓ 

يمٝمتٛم٣م ٞمًٗمرئ َمٖمردات ايمُم٣مفمر واضمدة سمٙمق إطمرى يمٛم٘متُمػ أن ايمُم٣مفمر ومد صٛمع يمٛمٖمًف رمح٣مً و

يم٘مٛمف دم ايمقوم٦م ٞمٖمًف َم٣م زال يمديف أَمؾ دم أن سمٔمقد و إؽمكو اظمرارةو ايم٠ٌمسو صمديدة َمـ احلزن

أٞمُمقدة  (ايمقهؿ)إلم فمرس إٞم٣ًمين سمزنمرد همٝمف اظمرأة  ٥ماحلٝم٣مة زمف َمـ َمٔمرىم٥م ايمذات ايمِم٣مَمتطمٝمؾ 

٥م اجلديدة أو يتقومع ايمُم٣مفمر أن يٗمػ فمعم ؾم٣مؿمئ زمحر احلٝم٣مة يمتخرج ضمقريتف ايمٌحري٥م ايمتل ايمْمٖمقيم

 -ؿم٣مل اٞمتٓم٣مره٣م مخًكم فم٣مَم٣مً 

 ٞمص طمرج َمـ سمٛمقر ايمُم٣مفمر يمٙمتق همٜمق يتحدث فمـ ومّم٣مي٣م فمٌمي٥م (يم٣ًمن إَمٛمٝم٣مت)

 (أيب ايمٛمجؿ ايمٔمجقمو) سم٣مرة (ايمٔمج٣مج)يم٘مٛمٜم٣م سمٙمٌس شمٝم٣مزم٣ًم َمـ شمٝم٣مبو سمتٗم٣مؿمع َمع ذات ايمُم٣مفمر

 -رة أطمرىسم٣م

وىمؿ هق ايمُم٣مفمر ئمٝمش ضم٣ميم٥م َمـ آؽمتدفم٣مء ايمالؾمٔمقري ويم٘مٛمف يرىم٤م ضمِم٣من ؾمٔمره إلم 

يٗمٖمز زمحِم٣مٞمف زمكم هّم٣مب وودي٣من ه٠مٓء و صحراء َمقضمُم٥م يرسمدي شمٝم٣مب ايمُمٔمراء اجل٣مهٙمٝمكم

يمٝمتف ضمدشمٛم٣م فمـ أَمٛمٝم٣مسمف وهق يرىم٤م ؽمٝم٣مرة َمٔم٣مسة سمٛمْمٙمؼ زمنفم٥م هم٣مئٗم٥م و ايمُمٔمراء ممتُمٗم٣مً ؽمٝمٖمف

 -حراء ايمتل َم٣م سمزال سمً٘مـ دم أفمامق ؾم٣مفمرٞم٣مَمزامح٥م وضمقش ايمِم

طمٙمع فمعم َمٔم٣مٞمٝمف ايمثٝم٣مب  ()رؤزم٥م ايمٔمج٣مجـايمُم٣مفمر ايمُمالل أو ىمام ٞمح٤م أن ٞمًٚمٝمف ٞمحـ زم

ومِم٣مئد ايمُم٣مفمر صم٣مءت و ٞمز أٞمف ئمٝمش دم فمٌم ايمنفم٥م وهذا ئمٛمل أن َمِمدر أؾمٔم٣مرو اجل٣مهٙمٝم٥م
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إسمٗم٣من زمحٝم٧م سمًتْمٝمع أن سمدفمل  ايمتل أسمٗمٛمٜم٣م أيامو زمٖمٔمؾ ايمثٗم٣مهم٥م ايمتل اؽمتٗم٣مه٣م َمـ ايمُمٔمر اجل٣مهقم

أن ؾم٣مفمرٞم٣م اؽمتقفم٤م ايمثٗم٣مهم٥م اجل٣مهٙمٝم٥م اؽمتٝمٔم٣مزم٣ًم دومٝمٗم٣ًم مل يٕمٖمؾ ضمتك ايمتٖم٣مصٝمؾ ايمتل فم٣مؾمٜم٣م اَمرئ 

 أيب ٞمقاسو جت٣موز ذيمؽ إلم شمٗم٣مهم٥م ؾمٔمراء صم٣مؤوا زمٔمد اإلؽمالم ىماميمؽ زمـ ايمري٤مو فمٛمؼمةو ايمٗمٝمس

 ـ ه٠مٓء ايمُمٔمراء وردةيمٝمتف اومتْمػ َمـ زمًت٣من ىمؾ ؾم٣مفمر َمو ايمٌحؼميو اظمٔمري وازمـ زيدونو

 -فمْمر ؾمٔمري٥م صمديدة فمٌٟمه يمٛم٣م زمزصم٣مصم٥مو افمتٌم رضمٝمٗمٜم٣م شمؿ َمزج هذا ايمرضمٝمؼو

 ؾمذرات ,وؾمؿ  ,أشم٣مدم  ,صقاهمـ  ,ت هوا ,مخ٣مص  ,همالهت٣م )َمٖمردات ؾمٔمري٥م 

اإلؽمالَمٝمقن وىمؿ و حتٚمؾ دم ؿمٝم٣مهت٣م َمٔم٣مين فم٣مؾمٜم٣م ؾمٔمراؤٞم٣م اجل٣مهٙمٝمقن ((------,َمٖم٣موز 

َمُم٣مفمره ايمتل ؾم٘مٙمٜم٣م فمٌمه يمتخرج يمٛم٣م و اظمٔم٣مين زمٔمقاؿمٖمف ٞمتٚمٛمك يمق أن ؾم٣مفمرٞم٣م ؾمحذ هذه

 يمٖم٣مهم٣مت َمـ اظمقت إمحر ايمذي يذوومف اظمرء دم ىمؾ يقم زمٖمٔمؾ َمرارة ؽمقء ايمٔمالوم٣مت آصمتامفمٝم٥م

َمٖمردات جمردة جتٔمؾ ايمِمقر ايمُمٔمري٥م يمدى ايمُم٣مفمر َمُم٣مىم٥ًم  -اٞمٔم٘م٣مؽمٜم٣م فمعم ايمذات اإلٞم٣ًمٞمٝم٥مو

 ,نمِمقن إَمٛمٝم٣مت  ,شمٚمر اخلِم٣مم  ,٥م اهلٚمقم ؾمٖم))أضمٝم٣مٞم٣م سمًتٔميص فمعم ايمٔمالوم٣مت إيمٝمٖم٥م 

ؾم٘مٙم٦م يمٛم٣م ومّمٝم٥م صمديدة دم و اؽمتٔم٣مرات محٙم٦م إيمٝمٛم٣م هؿ ايمُم٣مفمر ايمذايت ((أصقات اخلٝم٣مل

يم٘مٛمف ىمثغمًا َم٣م جيرفمؽ َمرارة و ىمٟمؽم٣ًم ضمٙمقةسمٛم٣مومّم٣مت ايمٔمٌم هذا ايمٔمٌم ايمذي يًٗمٝمؽ َمرة زمٝمديف 

سمُم٘مٙمٜم٣م اٞمٔم٘م٣مؽم٣مت صقرة احلزن همٝمجٔمٙمؽ متقت دم ىمؾ ىمٟمس سمذوومٜم٣م َمقسمتكم َمقسم٥م و احلرَم٣من

 -ايمقاومع اظمر وَمقسم٥م سمٖمروٜم٣م َمُم٘مٙم٥م ايمٌح٧م فمـ َمًتٗمٌؾ أهمّمؾ دم زَمـ َمت٣ًمرع دم َمتْمٙم٣ٌمسمف

 أطمْمق همٝمًٌٗمٛمل ايمٔمث٣مر إلم اخلْم٣م همٟمطمط ؽمْمرًا زم٣مفمؼماف صمٛم٣مهت٣م

 صمدران صٚم٦م سمًتٌٝمؽ زمزهمرة شم٘معم اظمقاصمع َمـ فمًٝمس وٓهت٣م

 أؾمتؼ َمـ ىمٙمؿ ايمتٗميص دهُم٥م فمذراء َم٣م صم٦ًم أٞمكم ؽمامهت٣م

 سمٔمٛم٦ًم زمجقى اظمٔم٣مين ضمغمة مل يدرك اظم٘مٝم٣مل ص٣مع شمٗم٣مهت٣مو

ٞمص اؽمتثٛم٣مئل ُيت٣مج إلم ايم٘مُمػ فمـ أفمامومف زمِمقرة أىمثر  (يم٣ًمن إَمٛمٝم٣مت)َمرة أطمرى 

أفمٚمؼ رؤي٥م هم٣ميمُم٣مفمر ايمُمالل ىمام ُيٙمق يمزَمالئف أن يًٚمقه ُيت٣مج إلم خمػم و أدق ٞمٓمراً و سمٖمِمٝمال

ل وومػ فمٛمده٣م ايمٔمٙمامء ؿمقيالً ومراءة ؽمٝم٘مقيمقصمل يم٘مُمػ سمٖم٣مصٝمؾ ذات ايمُم٣مفمر هذه ايمذات ايمت

أوصمف صمديدة يم٘مؾ ذات دم ىمؾ و زمحٝم٧م جتد َمٔم٣مين صمديدة (َم٣م ؽمقاه٣مو و ٞمٖمس: )يمٗمقيمف سمٔم٣ملم

 -دراؽم٥م صمديدة
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 ايمِمقت اظمزجمر

 ٓ ؽمٝمَػ فمٛمدَي ٓ دروفم٣ًم أْرسَمِدي

 ؾمٔمرْي ؽمالضمَل ىم٣مظَمَداهمِع ِ دم َيِدي

 صَمٝمًِمَ أضْمُردِم و دزّم٣مزمتل وَمَٙمٚمل

 صم٣مُت ومِم٣مئِِديايم٣ٌمرو َذطِمغميتو

 اظمج٣مزُر ضمرهمتلو ومِمٖمل دَم٣مرٌ 

 َمـ صمٜمٛمَّؿ ِ ََمْقومِِدي إفمِم٣مُر ٞم٣مرٍ 

وس ِ فِمَت٣مُده٣م ُ ْزُت يمٙمحرِب ايميَّ  صمٜمَّ

 هَمَتَٜمٝمَُّئقا ه٣م ومْد أسمٝم٦ُم ظمقفِمِدي

 يمـ أؽمؼميَح ؽمقى زمدكِّ ضمِمقٞم٘مؿْ 

ِديو هَمَدََم٣مُرىمؿ فمٝمديْ  دُّ  همٝمِف جَتَ

زَمتِل َف رَضْ  آن إواُن يم٘مل أوصمَّ

 ُر اخل٣مؾمٔمكَم ظمًِجِدييمٝمٔمقَد ؿُمٜم

َمقا  َأْي ي٣م همالؽمٖم٥َم اظمداِد سمٗمدا

دِي هؾ زمٝمٛم٘مْؿ َمـ وم٣مَمعٍ   يمَِتَٚمرُّ

 هؾ زمٝمٛم٘مْؿ ومٙمٌؿ زمحدٍّ ص٣مِرمٍ 

ِدي ٌُٛم٦َْم أَم٣مَم سَمَقفمُّ  أم أهّن٣م صَم

 ايمتخ٣مذُل ديٛم٘مؿْ و ؽمٖمٜم٣مُء أٞمتؿ

ٌَِديو َمتُم٣مفمرونَ   سمٔمٌثقَن زمٚمْٔم

 ؽمٝمًجُؾ ايمت٣مريُخ حلٓم٥َم َمقسم٘مؿ

 ٥َم ؽُم٠ْمَددِيؽمٝمُمٜمُد ايمت٣مريُخ حلٓمو

ـْ إذا ومٙمٚمل سم٣ًمَمك وارسمٗمك  أٞم٣م َم
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 دم ايمًامء ِ همٝمْٜمَتِديْ  ئمٙمق ىمٛمجؿٍ 

 َمـ وؾَّ فمـ درب ِ ايمًقاء ِ زمجٜمٙمف ِ 

 يمّمّؾ دهرًا نمغم أن زمٚمقيمديو

 ىمؾُّ أؽم٣ٌمِب ايمٔمٚمكو يمٔمـ ايمٓمالمُ 

 همٕمدوُت ؾمٚم٣ًًم رنمؿ أٞمِػ اظمُْٔمتًِدي

 ضمديثفِ و أٞم٣م ايمذي دم صٚمتفِ و

 ْٗمَِمِديَمٕمزًى ضمكم ُيْٖمَٜمُؿ َمَ و َمٔمٛمكً 

 أَم٣م ايمٕمريُؼ زمٌحِر محؼ ِ زَماله٥مٍ 

 ايمٛم٣مفمٗمقَن ىمام ايمٕمراِب إؽْمَقدِ و

 همٟموِٓء دم َدَرِك ايمٕم٣ٌمِء َُمٗم٣مَُمٜمؿْ 

 أزمدًا ويمـ يِمٙمقا ظمٝمٛم٣مِء ايمَٕمدِ 

ُـّ ايمُمٔمَر حمُض سمٖم٣مه٥مٍ   ي٣م َمـ سمٓم

َٚم٥ٌم زم١مؽمٗم٣مطٍ و رصٌػ  ًَ  َصِديْ  ؿَمْٙم

ٌـّ طم٣ميمٌد و ايمُمٔمُر إضم٣ًمٌس   هم

 ْقِردِ يٟمسمٝمَؽ فمذزم٣ًم َمـ صٖم٣مِء اظمَ 

 يٟمسمٝمَؽ َمثَؾ ايمٛمخؾ ِ ِ ؿمٙمٔم٣ًم زم٣مؽمٗم٣مً 

 أو مَج٣مل ِ اظمَُْمَٜمدِ  َمـ فمٚمؼ ِ ضمزنٍ 

 ايمُمٔمُر ي٣م هذا ىمت٣مئ٤ُم دم ايمقنمك

 َٞمِدي ضمٝمٛم٣ًم َمثُؾ رُي٣منٍ و ضمٝمٛم٣مً 

َر َم٣م ُأِصٝم٤َم زمُِجٛم٥َّمٍ و ـْ سمٟمشمَّ  يمئ

ـْ سَمَٔمثََّر همٜمق يمٝمَس زمًِٟمْرََمد ِ و  يمئ

هُ   يم٘مٛمّٜم٣م إي٣مُم سمِمٗمُؾ ضمدَّ
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َع اظمجَد ايم  تٙمٝمَد زمٟمجْمَدِ يمؼمصِّ

 ي٣م أهي٣م ايمِمقُت اظمزجمُر دم دَمل

 ي٣م ؽمٝمدي ي٣م فمُمَؼ روضمْل إوضَمدِ 

 اومٌْؾ طمّمقفمَل فمٛمد فمرؾمَؽ طم٣مدَم٣مً 

َك أْهتَِدي  دفمٛمْل زمػْمق ِ ؽمٝمقِف فِمزِّ

 طمذيْن هم١ميَن همٝمَؽ يم٦ًُم زمْم٣مَمعٍ 

دِي  ٓ رَء إٓ زم٣ميمُٔمْم٣مِء سَمَٖمرُّ
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خ#اٌظٌدخادلضرلش$لشاءحخأـجبػْخخٌنضخ
 اٌغؼٌدّخخ-اٌٍؾْبِٔخىْضُخ0خٌٍشبػش

فمٛمدَم٣م ٞمٌحر دم أذفم٥م ايم٘مٙمامت وَمداراهت٣م ايمالَمتٛم٣مهٝم٥م سمٟمطمذٞم٣م احلروف زمٌِمٚمتٜم٣م إلم جمٜمر 

 ُيٙمؾ يمٛم٣م ايمِمقر

اجلديد َمٛمٜم٣م همٝمٙمٗمل زمٟمؾمٔمتف اظمرؽمٙم٥م إلم َمٖمردات ايمٛمص و ايمرؤى أَم٣مم احلدي٧مو إهم٘م٣مرو

أيب و اظمتٛمٌلو ؾمٔمر ؿمرهم٥مٞمتٙمٚمس زمقح ايمُم٣مفمر دم سمُم٘مٝمالسمف ايمٖمٛمٝم٥م ايمتل جت٣مري صٛم٣مفم٥م ايمُمٔمر دم 

إؽمٗم٣مؿم٣مسمف اظمج٣مزي٥م ايمتل سمرسم٘مز فمعم وصمقد واومٔمل يمُم٣مفمر يٌح٧م فمـ ٞمٖمًف زمكم أرووم٥م و ايمٛمقاس

ايمزَمـ همٝمً٘م٤م حلٛمف فمعم صمدران احلٝم٣مة ومِم٣مئد فمُمؼ متٛمحف صغمورة ايمٌٗم٣مء همتٕمدو ايمٗمِمٝمدة 

زاز سم٘مت٤م زمٚمداد اظمح٥ٌم وسمٛمٖمح زمريح آفمتو َمٔمٙمٗم٥م فمعم صمدران ايمٗمٙم٤م سمٛمٌض زمدفء ايمٔمٝمقن

 :ومِمٝمدة سمممزم٦م َمـ ؿمٚمقضمٜم٣م أيمؼ ايم٘مػمي٣مء --زم٣ميمٛمٖمس

 ؾمٔمري ؽمالضمل ىم٣مظمداهمع دم يدي دروفمٟم أرسمدي ٓ ؽمٝمػ فمٛمدي ٓ

 ايم٣ٌمرصم٣مت ومِم٣مئديو ذطمغميتو صمٝمًم أضمردمدزم٣مزمتل ومٙمٚمل و

زمكم ايمِمقرة ايمتل يِم٣مهؾ ؽمٝمٖمٜم٣م اظمداد ودروفمٜم٣م ضمروف ايمُمٚمس ايمتل سمٌحر دم أرووم٥م 

سمٟمطمذٞم٣م هذه ايمِمقرة إلم ـمالل زم٠مرة وقئٝم٥م دم اٞمٔم٘م٣مس ايمُمٚمقخ يمؼمسمدي أضمرف ايمُمٔمر ؽمالضم٣م 

 :ومزضمل يٙمقن ايمٛمٖمس زمٙمٕم٥م سمتٔمدى احلروف

 هؾ زمٝمٛم٘مؿ َمـ وم٣مَمع يمتٚمردي أي ي٣م همالؽمٖم٥م اظمداد سمٗمدَمقا

ىمٟمٞمٛم٣م ٞمِمٕمل يمٙمٚمتٛمٌل وهق يػمق يمٛم٣م رؽم٣ميمتف ايمتل فم٣مسم٤م همٝمٜم٣م و يمتٛمْمٙمؼ إلم َم٣ًمَم٣مت ايمقاومع

 :زم٣مهمتخ٣مره زمُمٔمرهو ؽمٝمػ ايمدويم٥م زمٗمقة وصمزايم٥م

 ٓ أرجتل نمٛمام وٓ أسم٘م٤ًم ص٤م دم ؽمٚمع ايمري٣مح ومِم٣مئديؽمٟم

 إن ايمناب َمع ايم٘مراَم٥م يممب أصقغ دم ؾمٖم٥م ايمناب َمالحملو

وسمٌٗمك يمٕم٥م احلروف سمُمٔمؾ أسمقن مجره٣م همتجٜمز فمت٣مده٣م اظمٟمَمقل زمٗمقاهمؾ ايم٘مٙمامت اظمٖمٔمٚم٥م زمروح 

ًف يم٣ًمفم٥م ىمٟمن ايمُم٣مفمر أفمد فمدسمف وصمٜمز ٞمٖم( وهمتٜمٝمئقا)آفمتزاز زم٣ميمٛمٖمس ورَمز ايمتحدي ايمِمقري 
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احلًؿ دم َمدارات سمٌح٧م فمـ صغمورة ايمٛمٖمس ظمٔمرىم٥م سمدور فمعم رضمك ايمًج٣مل ايمُمٔمري همتْمحـ 

 :ايم٘مٙمامت ىمؾ َم٣م هق زم٣مئد َمٛمٜم٣م وسمًجؾ ؾمٔم٣مفم٣م يمٙمُمٚمس يػمق زمزنمردة ايمٛمٌم ايمتل سمٔمتقم أرووم٥م ايمٛمٜم٣مر

 أم أهن٣م صمٌٛم٦م أَم٣مم سمقفمد هؾ زمٝمٛم٘مؿ ومٙمؿ زمحد ص٣مرم

يمُم٣مفمر دم زم٠مرة ايمّمقء يمٝمٛمٗمٙمٛم٣م إلم ده٣ميمٝمز ايمٛمٖمس ايمتل وهٛم٣م ي٘مػم آٞم٘م٣ًمر احلز ايمذي ئمؼمي ا

جتٝمد ايمتالفم٤م زمٟمزمجدي٣مت اجلامل اظمٗمٛمع همتٗمػ زمٔمٛمٖمقان أَم٣مم همالؽمٖم٥م اظمداد يمتٙمٗمل زمقضمٜم٣م زمٛمداء 

ُيقل اظمٛم٣مدى ايمٌٔمٝمد إلم ضمٗمٝمٗم٥م َم٣مشمٙم٥م و ايمذي جئمؾ ايمٌٔمٝمد ومري٣ٌم (أي) سمقصمٝمٜمل يٚمثٙمف ضمرف ايمٛمداء

ايمذي صم٣مء زمِمقرة و ٥م ايمٛمص ٞمٖمل وصمقد إومالم ايمِم٣مدوم٥ميمتٙمٗمل فمعم أروومو أَم٣مم هذا ايمٛمداء

ضمٗم٣ًم ----هؾ زمٝمٛم٘مْؿ ومٙمٌؿ زمحدٍّ ص٣مِرم=  طمروج آؽمتٖمٜم٣مم َمـ َمٔمٛم٣مه احلٗمٝمٗمل إلم ايمٛمٖمل) آؽمتٖمٜم٣مم

ىمام يٗمقل ايمُم٣مفمر سمالؾم٦م ىمؾ إومالم ايمِم٣مرَم٥م هذه آؽمتٖمٜم٣مَمٝم٥م سمٌح٧م فمـ َمرهمٟم دم ؾمقاؿمئ 

 -(أم أهن٣م صمٌٛم٦م أَم٣مم سمقفمدي)جقاهب٣م اظمٔم٣مديم٥م ايمتل سمٗمر زم (ايمتحدي َمـ طمالل )أم

ٌـّ طم٣ميمٌد و ايمُمٔمُر إضم٣ًمٌس   يٟمسمٝمَؽ فمذزم٣ًم َمـ صٖم٣مِء اظَمْقِردِ  هم

 أو مَج٣مل ِ اظَمُْمَٜمدِ  َمـ فمٚمؼ ِ ضمزنٍ  ؿمٙمٔم٣مً زم٣مؽمٗم٣م يٟمسمٝمَؽ َمثَؾ ايمٛمخؾ

 َٞمِدي ضمٝمٛم٣ًم َمثُؾ رُي٣منٍ و ضمٝمٛم٣مً  ايمُمٔمُر ي٣م هذا ىمت٣مئ٤ُم دم ايمقنمك

َر َم٣م ُأِصٝم٤َم زمُِجٛم٥َّمٍ و ـْ سمٟمشمَّ ـْ سَمَٔمثََّر همٜمق يمٝمَس زمًِٟمْرََمدو يمئ  يمئ

 فمعم ؿمٙمٔمٜم٣م ايمٛمّمٝمد ضمٝم٧م فمٚمؼ إملو ؾم٣مفمر سمٌدو شمامره ايمٝم٣مٞمٔم٥م فمعم ٞمخؾ ايمٗمِمٝمدة ايم٣ٌمؽمؼ

 -احلؼو اظمقتو اإلضم٣ًمس زمروفم٥م اجلاملو اظمٔم٣مٞم٣مةو

 ي٣م أهي٣م ايمِمقُت اظمزجمُر دم دَمل

 ي٣م ؽمٝمدي ي٣م فمُمَؼ روضمْل إوضَمدِ 

 اومٌْؾ طمّمقفمَل فمٛمد فمرؾمَؽ طم٣مدَم٣مً 

َك أْهتَِدي دفمٛملْ   زمػْمق ِ ؽمٝمقِف فِمزِّ

 طمذيْن هم١ميَن همٝمَؽ يم٦ًُم زمْم٣مَمعٍ 

دِي  ٓ رَء إٓ زم٣ميمُٔماَلِء سَمَٖمرُّ

ٞمص يتٚمثؾ همٝمف ايمِمقت ايمُمٔمري و ٞمص ؾم٣مفمر سم٘متٛمٖمف صمٌٜم٣مت اظمجدو ٞمحـ إذًا َمع ؾم٣مفمر

 .اإلٞم٣ًمنو ايم٘مقنو صقت ُيٚمؾ َمٔم٣مٞم٣مة احلٝم٣مةو ؾم٣مفمر يًتحؼ ايمٗمراءة (هٝمثؿ ايمٙمحٝم٣مين)ايمقافمد 
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 بسادخاحلضْخاإلٔغبِٔأىغ

خ((رحبٌاخؽْبئِ))يفخٔضخ
 ٌٍشبػشحخفشدًطخاٌنغبس

خؽبمتخلبعُخ,ؽغنيخاذلنذاًُخ0خاٌذاسعبْ

 ذزمحقا ضمٝم٣مئل

  شسمٔمٙمٝمٗم٣مً فمعم يمٗم٣مء جم٣مهدة همٙمًْمٝمٛمٝم٥م زمقايمده٣م اظمٔمتٗمؾ دم ايمًجقن اإلهائٝمٙمٝم٥م»

  ذزمحقا ضمٝم٣مئل ي٣م أيب

  طمٙمٔمقا َمالءة ه٣مَمتل

 وزم٘مؾ أؿمرادم

 ومٝمقدي سمٛمّمقي

  ٞمدي زم٣ميمٔمقيؾويّم٨مُّ ز

  وٞمًٝم٦ُم أٞمٕم٣مم اهلديؾ

 --َمً٘مقا زمُمٔمري

 !!ىم٣مخلٝمقل

  ورَمقا زمجثَتل اخلجقل

 !!أزمقكِ ---- وم٣ميمقا

 !!؟؟أىمٛم٦َم أٞم٦َم َم٣ًمهمراً 

 --وم٣مدوا يمٛم٣م هجران ضمزٞمَِؽ يمٙمٚمٛم٣مدم

 --واحلٙمُؿ صم٣مء

 --َُم٘مٌَّالً 
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 !!؟؟فمج٣ًٌم أيب

 !!ضمجٌقك فمـ ٞمٓمري ايمُمٕمقف

 !!ضمجٌقك فمـ فَمٌٗمل

 --اؽمت٘م٣مٞم٦م ٞمٌّم٥ُم إؾمقاِق 

 -دم دَمٛم٣م َمٔم٣مً 

 --زصّمقا زمٔمريل

 --زمٝمٛمٛم٣م

  ضَمجٌقك فمـ وهلل

 !!أيب

قا إلم  --َزهمُّ

 --ومٝمدي

  َمرارة همرومتل

 --ومتٙمقا ايمرؤى

 --ضَمِمدوا ازمت٣ًمَم٣مت

 !!اظمٗمؾ

  وزمٗمٝم٦م ي٣م أزم٦ِم اظم٣ًمهمر

 !!دم اهلجغم

 !!ايمٛمٖمغم --سَمٌٕمل

 --سَمٔمٙمق

ُؼ    حُتٙمِّ

 --ىمل حَتْقكَ 

 !!ََمالءيت
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  هم١ميمٝمؽ

  ي٣م أزمتل

 --يدي

 --ايمٛمًقرَ ؽَمْؾ وَ 

 !!--فَم٣ٌمَءيت

 --فُمذراً 

 -أيب

 

خ0اٌذساعخخاٌنمذّخ
دم َمًغمة هنر احلزن ايمٖمٙمًْمٝمٛمل ايمذي يٚمثؾ ايمٌماع ايمٗم٣مزمٝمقم اهل٣مزمٝمقم سمتٚمدد أؿمراف اظمقت 

َمٙمقٞم٥م َمٝم٣مه هذا ايمٛمٜمر زم٣ميمدم اظمًٖمقك دم ىمؾ دومٝمٗم٥م هذا ايمدم ايمذي أصٌح فمٛمقاٞم٣مً يمٖمْمغم صٜمٝمقن 

ىمٟمن إَمر ومد حتقل إلم و ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝمكم دم ىمؾ دومٝمٗم٥م ايمذي ٓ سمٟميمق وضمقؾمف اهمؼماس إؿمٖم٣مل

 -َمٗمِمٙم٥م َمقت سمٌح٧م فمـ وح٣مي٣م صمدد

ايمدَم٣مء اجل٣مري٥م َمٖمردات أصٌح٦م فمٛمقاٞم٣مً يمٗم٣مَمقس  ,ايمتٔمذي٤م  ,إه  ,اظمقت  ,ايمٗمتؾ 

يمدم ايمٖمٙمًْمٝمٛمل َم٣م يُم٣مء يمف صٙمٖمف اظمقت ايمٝمٜمقدي ايمذي سمرك ايم٘مقن زمٚم٣ًمضمتف يمٝمممب َمـ ا

 -فمٛمجٜمٝمتف َم٣م يممبو

ٗم٣مء إزمٛم٣مء زمآزم٣مئٜمؿ إهى اظمحتجزيـ طمٙمػ ومّم٣ٌمن احلديد أوح٦م أيّم٣ًم صقرة صقرة يمو

 -َمٟميمقهم٥م دم ذاىمرة ايمًجقن اإلهائٝمٙمٝم٥م

ايمٛمص ايمذي زمكم أيديٛم٣م يٚمثؾ زم٘مؾ ووقح صقرة همت٣مة سمٙمتٗمل زمقايمده٣م دم أضمد ؽمجقن و

يمف ىمل  آضمتالل يمت٘متٚمؾ فمٛم٣مس َمٙمحٚم٥م احلزن ايمٖمٙمًْمٝمٛمل هذا ايمتٝمف ايمْمقيؾ ايمذي يٛمتٓمر خمٙمِم٣مً 

هذا ايمٙمٗم٣مء يٚمثؾ َمقٞمقيمقصم٣ًم داطمٙمٝم٣مً ُ يرسمًؿ دم ٓوفمل هذه ايمٖمت٣مة و سمٔمقد احلٝم٣مة إلم ؽم٣مزمؼ َمًغمهت٣م

 يتح٣مور أؿمراهمف ضمقل هذا اظمقت ايمٌْملء ايمذي حتقل يمف إب ايمٖمٙمًْمٝمٛمل اظمداهمع فمـ َمٖمت٣مح زمٝمتف

اىمرة ايمذي يٌدأ زمِمقرة ايمذزمح وهل ايمٙمٖمٓم٥م إولم ايمتل ارسمًٚم٦م دم ذو ذرات سمراب أروفو
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يمتٖمتح يمٙمٛمص َمٙمحٚم٥م ضمزن و ايمُم٣مفمرة همردوس ايمٛمج٣مر يمتٖمتح فمعم إهمؼ َمٙمحٚم٥م ضمٗمٝمٗمٝم٥م

اظمٛمّمقي٥م زم٣ميمٗمٝمقد ضمتك ٓ ي٘م٣مد ايمزٞمد ئمقل دم آهم٣مق و همٙمًْمٝمٛمل إهن٣م صقرة إؿمراف اظم٘مٌٙم٥م

 :اظمقت ايمٖمٙمًْمٝمٛمل وٓ سمِمدق ايمٛمٖمس أن هٛم٣مك ٞمٕماًم َمـ أٞمٕم٣مم احلامم اظمٛمتٓمر رؤي٥م ايمًالم

  أيب ذزمحقا ضمٝم٣مئل ي٣م

 طمٙمٔمقا َمالءة ه٣مَمتل

 وزم٘مؾ أؿمرادم

 ومٝمقدي سمٛمّمقي

  ويّم٨مُّ زٞمدي زم٣ميمٔمقيؾ

  وٞمًٝم٦ُم أٞمٕم٣مم اهلديؾ

إذا أردٞم٣م أن ٞمٚمٛمت٨م ٓ وفمل ايمُم٣مفمرة َمـ طمالل ٞمِمٜم٣م ٞمجد أن إضمالم ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥م َم٣م زايم٦م و

إن ىم٣من ايمٔمٗمؾ و هل ضمٗمٝمٗم٥م اومتٛمِمتٜم٣م ايمُم٣مفمرة زم٘مؾ دوم٥مو َم٘مٌٙم٥م ىمام هل إصم٣ًمد ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥م

افمل ُيٖمر فمعم صمدران يمقضم٥م ايمتٝمف ايمٖمٙمًْمٝمٛمل أن ايمٔمقدة يمٙمؼماب ؽمٛم٥م ىمقٞمٝم٥م ذفمٜم٣م اهلل سمٔم٣ملم ايمق

سمٔمذي٤م إزمٛم٣مء ٓ يٚم٘مـ يمف أن و إلفم٣مدة همْمرة ضمؼ ايمٔمٝمش إلم ىمؾ ص٣مضم٤م ضمؼ همتٕمٝمٝم٤م إب

أهن٣م ٓ زمد أن سمٔمقد و يٚمحقا َمـ ذاىمرة ايمٖمٙمًْمٝمٛمل أن ىمؾ ذرة رَمؾ هل أنمعم َمـ ذه٤م ايمدٞمٝم٣م

 :ضمدة ؾم٣مء إفمداء أم أزمقافمرزمٝم٥م َمًٙمٚم٥م َمق

 --واحلٙمُؿ صم٣مء

 --َُم٘مٌَّالً 

 !!؟؟فمج٣ًٌم أيب

 !!ضمجٌقك فمـ ٞمٓمري ايمُمٕمقف

 !!ضمجٌقك فمـ فَمٌٗمل

 --اؽمت٘م٣مٞم٦م ٞمٌّم٥ُم إؾمقاِق 

 -دم دَمٛم٣م َمٔم٣مً 
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إذن ٞمحـ أَم٣مم َمٖم٘مرة ؾم٣مفمرة سمرؽمؿ يمٛم٣م يمقضم٥م يمقؿمـ ؽمٙمٝم٤م زمٔمض رصم٣ميمف َمٗمٝمدون زمًالؽمؾ 

٣مء اظمًٙمقزم٥م وَمٔمٓمؿ أؿمٖم٣ميمف ضمِمد اظمقت زمٔمّمٜمؿ ؿمٙمٝمٗم٣مً ُي٣مول اؽمؼمصم٣مع ايمدَمو ايمًجقن

ريُم٥م ايمُم٣مفمرة سمرؽمؿ هذه اظمُم٣مهد زمٚمداد ايمدَم٣مء و ايمٗمتؾ َمـ َمٗمٙمٜمؿو ازمت٣ًمَم٣مت ايمرؤى

 :ايمرصمقعو ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥م ايمتل ٓ زايم٦م سمٛمزف وردًا وم٣مٞمٝم٣مً ئمد زم٣ميمٔمقدة

 --ومتٙمقا ايمرؤى

 --ضَمِمدوا ازمت٣ًمَم٣مت

 !!اظمٗمؾ

  وزمٗمٝم٦م ي٣م أزم٦ِم اظم٣ًمهمر

 !!دم اهلجغم

 !!ايمٛمٖمغم --سَمٌٕمل

 --سَمٔمٙمق

ُؼ    حُتٙمِّ

 --ىمل حَتْقكَ 

 !!ََمالءيت

إن ىم٣من يٗمؼمب َمـ يمٕم٥م احلٝم٣مة ايمٝمقَمٝم٥م إٓ أٞمف ُيٚمؾ زمكم ؿمٝم٣مسمف و ٞمص أديب (ذزمحقا ضمٝم٣مئل)

َمرىم٥ٌم ايمُم٣مفمرة و َمٔم٣مٞم٣مة ؾم٣مفمرة ٓ يروق هل٣م أن سمرى يمٗم٣مء إزمٛم٣مء زم٣مٔزم٣مء وراء ومّم٣ٌمن ايمًجقن

دم ىمؾ ىمٙمٚم٥م َمـ ىمٙمامت ايمٛمص ويمق رضمٛم٣م ايمٔم٣مؿمٖمٝم٥م سمْمغم زمجٛم٣مضمكم َمـ ضمزن ؾمجل يرسمًؿ 

ٞمًتٛمْمؼ ايمدهمٗم٣مت ايمُمٔمقري٥م إؽمٝمٖم٥م ايمتل حتٚمٙمٜم٣م ىمٙمامت ايمُم٣مفمرة يمقصمدٞم٣م أن ىمؾ ىمٙمٚم٥م َمتخٚم٥م 

زمٗمٝم٦م ي٣م أزمتل و ,زصمقا زمٔمريل  ,ٞمٓمرايت ايمُمٕمقف  ,ٞمٌّم٥م إؾمقاق )زم٣محلزن ايمٖمٙمًْمٝمٛمل 

فمعم أؿمالل ايمدم  ضمقيمتٜم٣م إلم زم٘م٣مءةو دهمٗم٣مت َمـ احلزن أهت ايمُم٣مفمرة (اظم٣ًمهمر دم اهلجغم

إذا ىم٣من اظمّمٚمقن اإلٞم٣ًمين ايمذي ُيٚمٙمف ايمٛمص يٛمٗمٙمٛم٣م إلم آهم٣مق ذات ٞمٌّم٣مت فم٣ميمٝم٥م و ايمٖمٙمًْمٝمٛمل

َمـ ايمتٔم٣مؿمػ اإلٞم٣ًمين هم١من َمرىم٥ٌم اخلٝم٣مل ايمتل أومٙم٦م ايمُم٣مفمرة مل سمًتْمع أن سمًغم دم ؿمريؼ 

٣مؿمػ َمٛمتٓمٚم٥م راؽمٚم٥م طمط َمًغمه٣م َمـ زمداي٥م ايمٛمص إلم هن٣ميتف همٟمٞم٦م ضمكم سمٗمرأ ايمٛمص يُمدك ايمتٔم
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إن ىمٛم٣م أضمٝم٣مٞم٣م ٞمجد طمٝم٣مل ايمُم٣مفمرة ئمػم فمـ ايمٗمٝمٚم٥م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م يمٙمٔمذاب و أىمثر مم٣م يٛمٗمٙمؽ اخلٝم٣مل

ٛمْمؼ اخلٝم٣مل تزم٣مؽمتثٛم٣مء زمٔمض ايمِمقر ايمرائٔم٥م ايمتل سمً( ويمٗم٣مء أزم٣مء إهى زمٟمزمٛم٣مئٜمؿ)ايمٖمٙمًْمٝمٛمل 

ٙمؿ و احل) (و زم٘مؾ أؿمراف ومٝمقدي سمٛمّمقي) (زهمقا إلم ومٝمدي َمرارة همرومتل)فمٛمد ايمُم٣مفمرة َمـ َمثؾ 

 (ايمٛم٣ًمء ايمُم٣مفمرات = ايمُمقافمر)يٌٗمك ايمٛمص أؽمغم اظمُم٣مفمر اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م وهذه ؽمٚم٥م  (صم٣مء َم٘مٌالً 

ايمٔم٣مؿمٖم٥م يمدهي٣م دم ايمٛمص ومٝمٚم٥م و فمعم َمر ايمٔمِمقر إدزمٝم٥م إذ أن أىمثر ايمٛم٣ًمء ايمُمقافمر يٚمثؾ احلزن

 -أىمثر َمـ أي ومٝمٚم٥م َمـ ومٝمؿ ايمٛمص إطمرى

اظمرارة ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥م همٜمل إيٗم٣مفم٣مت و نأَم٣م اإليٗم٣مفم٣مت ايمتل فمزهم٦م فمٙمٝمٜم٣م ايمُم٣مفمرة أٞمٕم٣مم احلز

سمٌٗمك ايمٛمِمقص اخل٣ميمدة و ايمٌحر ايم٘م٣مَمؾ ايمذي ُيٚمؾ فمعم صمقاٞمحف ىمؾ ٞمٕمامت احلزن اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

 -هل ايمتل سمٛمْمٌع دم أهمؼ ايمذاىمرة ايمُمٔمري٥م ؿم٣مل ايمزَمـ أو ومٌم
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خ#لشاءحخيفخٔضخ$ىٌخاٌشِّؼشخوفِّ
 ٌٍشبػشحخلّشخطربُخاجلبعُ

 بمتخلبعُؽخ-ػٍِخاذلنذاًُخؽغنيخ0خاٌذاسعبْ

خ0اٌنض
 ييضُء ايم٘مالُم فمعم ؾمٖمتٝمَؽ 

 زمٗمٛمْديِؾ ؾمقٍق 

ـْ زي٦ِم ضم٤مٍّ فمٖمٝمْػ  َد َِم  سمزوَّ

 صٚمُتَؽ َمثُؾ دَمقِع ايمثّ٘م٣ملمو

َـّ  َـّ و زمٟموٓدِه َـّ و أزواصمِٜم  أضمالَمِٜم

ـْ جُمٝم٤ٍم يمِمْٚم٦ِم ايمٛمزيْػ و  َم٣م َِم

ـُ دم راضمتٝمَؽ إَم٣منُ و  يً٘م

 إذا صمدَّ دم اخَلقِف رٌء خُمٝمْػ 

 ي٣مءْ صمٌٝمٛمَُؽ َمزرفم٥ُم ايم٘مػم

زسم٣مَك  "و  هالِٓن أضمعم "نمامَّ

ـَ ايمِمْٚم٦ِم دم ضَمْيِة إسمٗمٝم٣مءْ   َِم

 ذرافم٣مَك فمْذُر اٞمتٓم٣مري

 ٕنَّ ذرافمٝمَؽ 

 ضمْٙمُؿ ؿمٖمقيم٥ِم فمْٚمري ايمٝمتٝمؿْ 

 ضمّمٛمَُؽ أمٌّ سمّمؿُّ و

 ؿم٣مرواو صٕم٣مَر ايمٔمِم٣مهمغِم َمْذ نم٣مَدروه٣م

ٌَتْٜمْؿ فمٗمٝمؿْ   ىمٟمنَّ ايمتل أٞمَج
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 زمٔمٝمٛمَٝمَؽ زمْرُق ايمٗمِمٝمدِة يٟميت

 ضْمِل زَمْقضملُيطُّ فمعم وَ 

 همٝمٛمٓمُؿ َم٣م ٓ جُي٣مري ضمٛمٝمٛمل

َك ايمقرَد ضمتكو ـْ طمدِّ  أومْمُػ َِم

ـَ ؾِمٔمري  أزيِّ

 أرهمَع همٝمام ىمت٦ٌُم صمٌكَم أٞمٝمٛملو

 زمِمدِرَك سمْمٖمق ؽمٖمٝمٛم٥ُم ٞمقٍح 

 أّيقُب أْوَدَع صػمًا َُمٔمتّْؼ و

 ومّدواو ومد وم٣ميّمقكَ و

 َم٣م أضمَرومقكَ و ومٚمٝمَص إَم٣منِ 

ـْ متٛمّقاو  يم٘م

ـْ وٚمغٍم سمٔمّٙمَؼ زم٣مهللِ ُُي و  رْق َم٣م َِم

 َمـ أصمِؾ ذيمَؽ أومًٚم٦ُم أيّن و

 ؽمٟمنْمِرُف ىمؾَّ ايمٛم٣ًمِء ايمٙمقايت

 فمُمْٗم٦َم زمٗمٙمٌل

ـْ ؽمقف سمٔمُمْؼ و  ََم

 زمّمح٘متَِؽ ايمٛمٜمُر يروي احلروَف 

 فمعم َمدِّ سم٣مرخيِٜم٣م زم٣مَٕمْؾ 

 وصمُٜمَؽ سمًٌٝمح٥ٌم يمٙمٕمزْل و

 َم٘م٣مُن ؽمجقِد ؾمٖم٣مِه اظُمِمقّم 

 صالَة ضمٛم٣مٍن زمٚمٙمٝمقِن وُمٌٙمفْ 

 هم٘مٝمػ جيلُء إلم وُمٌٙمتل ايمٔمٝمُد 
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 أورّم يمُف وصمَف ؾمقوملأيـ 

 وصمُٜمَؽ و إلم أيِّ ؾَمْْمرٍ 

 صقْب و َمـ ىمؾِّ ضمْدٍب 

 زمٔمدَك َم٣م ؽمقف خيٖمُؼ ؾِمٔمريو

 ومٌٙمَؽ َم٣م ىم٣من ؾِمٔمري ُُي٤ّمْ و

 ؽمٟمصٛمُع مم٣م ىمت٦ٌُم َمٓمّٙمفْ 

ـْ ضمٝم٣مسمِْؽ   ختّٖمُػ َوؿْمَٟم إؽمك فَم

ـْ طمٝمِط ؾِمٔمري رداءً و  أٞم٨ًُم َِم

ـْ أَمٛمٝم٣مسمِْؽ  ْحَر فَم ًِّ  أهمؽُّ زمِف ايم

 ايمزَم٣منِ  أزمٝمُع يمُٔمُّم٣مِق هذا

 ورودي ايمٗمِم٣مئْد 

ُط ؾِمٔمَركْ   ٕزمت٣مَع ضمْٙماًم يٚمُمِّ

 ٓ ٓ سمٗمصَّ -- هم٣ٌمهللِ

 صمدائَؾ ؾِمٔمرَك ىمل سمُمؼمي رم وَمَٙمؿْ 

يتل دم يديَؽ و ـْ زمٔمِد ضمرِّ ُر َِم  يم٦ًُم أهم٘مِّ

 ؽمقى أْن يِمغمَ 

 زمٟمرِض اظمح٥ٌِم ومٙمٌل فَمَٙمؿْ 

 أٞم٣م فمروٌة دم ومٚمٝمِص احلٝم٣مةِ -- أَمغمي

 سمٗمٝمَؽ ايمري٣مَح 

 --ضمٛم٣مُٞمَؽ زّري

 ،أدفمقو صقُم ُأصقّم أ

 --ؽمّج٣مدُة ايمٌقِح ؾِمٔمريو
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 أرهمُع ىمػَّ ايمٗمِم٣مئِد ٞمحق ايمًامءِ و

ْتٜم٣م ايمذٞمقُب  ًَ  ٕنَّ ايمٗمِم٣مئَد َم٣م دٞمَّ

ٔمُر ؿُمٜمري  زمؾ ايمُمِّ

 يمٝمٙم٥َم ؽمقف يّمؿُّ ضمٛمٝمٛمل همّم٣مؤكَ و

 يمٝمٙم٥ُم ومْدري

 أٞم٣م يم٦ًُم إٓ ودافم٣ًم َم٠مصّمْؾ 

 أٞم٣م يم٦ًُم إٓ وَمٝمَض إَمْؾ 

 ؾِمٖم٣مهل فمذارى

 ٣ميمُٗمٌَْؾ ؾمٖم٣مُهَؽ َمً٘مقٞم٥ٌم زم

 أٞم٣م ومٌٙم٥ٌم دم ؾمٖم٣مِه ايمقؽم٣مدهْ 

 هيري ايمقداعْ 

 ضمْٙمٚمل ايمَٖمَرْح و

 أٞم٣م دَمٔم٥ٌم همّجرْت ؾِمٔمَره٣م ىمل

 سمٛم٣مَل ايمُمٜم٣مدهْ 

ٔمُر فَمْرر  هق ايمُمِّ

 ؾَمٔمٌل احلروْف و

ُـّ زمِف َم٣م يْمٝم٤ُم يمِمْٚمتل  أؽم

ٔمِر أومًك احلروْف  ُ زم٣ميمُمِّ  أنمغمِّ

ـْ ضمزِن ؾِمٔمري اٞمتِم٣مراً   أدٞمدُن َِم

ـْ ؾمقِق ؾِمٔمري ُر َِم ـْ  أفمٚمِّ  وؿم

ْؿ يمٝمِمٚمَد ضمزين ًَّ  سمٌ

ـْ  ٔمِر ومٝمَد ايمزَم ُ زم٣ميمُمِّ  يمٔمقّم أىمنِّ
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ٔمُر أَّمل  وصَمّدي "ؽمّتل  "و، أيب ايمُمِّ

 أطمل، أطمتلو فمّٚملو وطم٣مرم

 صديٗمل ايمقدمْ 

 ؾم٣مرُب مخَر ايمٗمِم٣مئِد يً٘مرُ و

ـْ سمٔمتََّؼ دمّْ   ىمٝمػ أٞم٣م ََم

ٔمُر فمٝمٛمل أراَك زمِفِ   هق ايمُمِّ

 ُيٚمل ايمٗمِم٣مئَد رَْمُش ايمٕمرامْ و

 ـْ ؽمالٍح َم٣م َمِ و ؽمالضمل

ٔمِر ضمرَب ايمًالمْ   يٛم٣مهُض ىم٣ميمُمِّ

 ُأوحٝمتل زمٔمد ضم٨مِّ ايمٗمِم٣مئْد و

 أودّم زمِِف ٞمذَر ضُمْٙمِؿ اظمٛم٣ممْ 

 صقيت نمٛم٣مئلو صٚمتلو ضِمقاري

 أضمعم زمحقِر ايمٗمِم٣مئِد زمحُر اهُلٝم٣ممْ و

ٔمُر ضُمْٙمٚمل ايمًٌٝمُط اظمٔمّٗمْد   هق ايمُمِّ

ْد   صالُة اظم٣ًمهمِر دم أرِض ؾِمٔمٍر خُمٙمَّ

 ٨ِم فمٚمريدم َوهْ  "ايمّت٣ًمزمٝمِح "صالُة 

 "ايمتٜمّجْد  "صالُة 

دُت ؾِمٔمري ايمٗمٝم٣ممْ و  دم ايمٙمٝمِؾ فمقَّ

ٔمِر ىمؾَّ ايمٛم٣ًمِء اظمقّدهْ  ُؿ زم٣ميمُمِّ  أفمٙمِّ

ُر ىمؾَّ ايمرصم٣ملِ   ُأذىمِّ

 زمٟمنَّ ايمٛم٣ًمَء وراَء ايمرصم٣مِل ايمِٔمٓم٣ممْ 

ٔمُر ؿمٖمقم  هق ايمُمِّ
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 ٕصمٙمَؽ فمٙمَّٚمُتُف ىمٝمَػ يٚمًم

 ٕصمٙمَؽ فمٙمَّٚم٦ُم ؿمٖمقم ايم٘مالمْ 

ٔمُر ؾَمٔمري  هق ايمُمِّ

ط  زمٔمٝمٛمٝمَؽ  همٚمُمِّ

 ؾَمٔمَر ضمرودم

ٔمُر ىمّٖمل  هق ايمُمِّ

 إذا َم٣م وَمَرْأَت ايمٗمِم٣مئَد 

 ردَّ ايمًالمْ 

 طمدودي

 --ؾمٖم٣مهل

 همٜماّل ضم٘مٝم٦َم يمُف وُمٌٙم٥مً 

 -ىمل يٛم٣ممْ 

خ0ٔضخاٌذساعخ
ضمٝمٛمام سمتٖمتح فمعم وم٣مرفم٥م ايمِمٚم٦م أنمٛمٝم٣مت ايمقفمد اإلٞم٣ًمين متْمر نمٝمقم ايمُمٔمر أضمالَم٣مً وردي٥م 

ايمذي حتقل همٝمف و ايمِمٚم٦م دم هذا ايم٘مقن اظمتًعسمرؽمؿ ذاىمرة ايمقؿمـ أهمٗم٣ًم ٞمغمًا يْم٣مول ىمقاىم٤م 

 -ايمُمٔمر إلم ٞمُمٝمد ضمزيـ فمعم وم٣مرفم٥م احلزن اإلٞم٣ًمين

َمرشمٝم٥م سمٌح٧م فمـ إَمؾ دم فم٣ممل ؾمٔمري يّم٨م زم٣مٕصقات ايمٛم٣مصمزة ضمٝمٛمام  (هق ايمُمٔمر ىمٖمل)

أٞم٦م ضمٝمٛمام سمريد أن سمتحدث فمـ و -ايمكم فمعم أرصٖم٥م ايمِمٚم٦م ايمٔمريبحتقل ايمُمٔمراء إلم زم٣مفم٥م صمق

ايمقؿمـ َمـ اظمٖمؼمض أن سمًتحي فم٣ممل احلزن ايمذي َم٣م زال يٕمٙمػ إصقات و ذاىمرة اظمرأة

يٓمٙمؾ آهم٣مق ايمُمٔمر ايمٔمريب دم زَمـ خين همٝمف اإلٞم٣ًمن ايمٔمريب ايم٘مثغم َمـ َمٗمقَم٣مت و ايمٛم٣ًمئٝم٥م

 -ايمُمخِمٝم٥م ايمٔمٌمي٥م

ٞمص أزمدي ايمٛمُمٝم٨م يتٙمقن زمٟميمقان ومقس ومزح احلزيـ ويم٘مٛمف يٖمتح أَم٣مم  (هق ايمُمٔمر ىمٖمل)

 -أىمثره٣م َمقدةو أفمٓمٚمٜم٣م إىم٣ٌمراً و دى يمغمسمًؿ فمٙمٚمف دم أفمعم ايم٘مقاىم٤م َمٛمزيم٥مايمقؿمـ أهمٗم٣ًم واؽمع اظم
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نمامزسم٣مه هالٓن أضمعم َمـ ايمِمٚم٦م دم و هم٣ميمقؿمـ دم ٞمص ايمُم٣مفمرة صمٌٝمٛمف َمزرفم٥م يمٙم٘مػمي٣مء

ضمية إسمٗمٝم٣مء وهذا ئمٛمل أن صقرة ايمقؿمـ اظمٗمدؽم٥م دم ذاىمرة ايمُم٣مفمرة رىمـ َمـ أرىم٣من احلٝم٣مة 

ايمُمٔمر يمٝمُم٘مؾ أشم٣مدم و هق يٙمتٗمل َمع اشمٖمٝمتكم أطمريكم مه٣م ايمذاتٓ يٚم٘مـ أن سمٗمقم ضمٝم٣مهت٣م إٓ زمف و

شمالث سمٗمقم فمٙمٝمٜم٣م ذاىمرة احلزن فمٛمد ايمُم٣مفمرة وَم٣م ٓ يٚم٘مـ أن يتخٝمٙمف وم٣مرئ ايمٛمص هق أويمئؽ 

ايمذيـ ئم٘مرون صٖمق يمقضم٥م احل٤م ايمقؿمٛمٝم٥م ايمتل طمرزمش فمعم أؿمراهمٜم٣م ايم٘مثغم َمـ ايمذيـ مل يِمٙمقا 

ايمذي سمقضمد َمع ذات ايمُم٣مفمر يمٝمٔم٘مس يمٛم٣م صقرة و ٛملإلم فمٚمؼ احل٤م ايمِم٣مدم هلذا اظمٔمُمقق ايمقؿم

 -وفمٝمٜم٣م ضم٤م َمـ ؿمرف واضمد همُمٙم٦م ذاىمرة ايمُم٣مفمرة دم أن ختتزٞمف دم ٓ

ومراءة يمٙم٘مػ ايمتل هل هتقيٚم٥م يمٙمقصقل إلم حمْم٥م سمرؽمق فمٙمٝمٜم٣م ؽمٖمٝمٛم٥م  (هق ايمُمٔمر ىمٖمل)

 يم٘مـ وم٣مرئ٥م ايم٘مػ سم٠موب زمخٖمل ضمٛمكمو ايمُم٣مفمرة

 صمٌٝمٛمَُؽ َمزرفم٥ُم ايم٘مػمي٣مءْ 

زسم٣مَك  "و  هالِٓن أضمعم "نمامَّ

ـَ ايمِمْٚم٦ِم دم ضَمْيِة إسمٗمٝم٣مءْ   َِم

 ذرافم٣مَك فمْذُر اٞمتٓم٣مري

 ٕنَّ ذرافمٝمَؽ 

 ضمْٙمُؿ ؿمٖمقيم٥ِم فمْٚمري ايمٝمتٝمؿْ 

 ضمّمٛمَُؽ أمٌّ سمّمؿُّ و

 ؿم٣مرواو صٕم٣مَر ايمٔمِم٣مهمغِم َمْذ نم٣مَدروه٣م

ٌَتْٜمْؿ فمٗمٝمؿْ   ىمٟمنَّ ايمتل أٞمَج

ىمٟمن و ايم٘مقن أيمٝمس َمـ ايمٔم٧ٌم أن يتحقل هذا احل٤م إلم همٗم٣مفم٣مت هقاء سمني دم ذاىمرة

ايمٌماع ايمدراَمل يمٙمٛمٖمس اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ئمٝمد يمذاىمرة ايمُم٣مفمرة همج٣مئع اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايم٣ًمزمٗم٥م اظمتٚمثٙم٥م 

زمِمػم أيقب فمعم ايمرنمؿ َمـ أهن٣م حت٣مول أن سمٗمْمػ َمـ زمًت٣من هذا ايمقؿمـ ورودًا و زمًٖمٝمٛم٥م ٞمقح

ض ٞمقح يٚمثالن ايمِمػم ايمٔمريو همٟميقب -سمّمٖمر هب٣م ؾمٔمره٣م يمتٌٗمك ؾم٣مخم٥م دم دروب احلٝم٣مة اظمقصمٔم٥م

ايمذي يتٙمٗم٣مه اإلٞم٣ًمن أَم٣مم صدَم٣مت احلٝم٣مة اظمت٘مررة ايمتل حتقل همٝمٜم٣م اإلٞم٣ًمن إلم صمريدة سمٗمرأ شمؿ 

 سمٙمٗمك فمعم أرصٖم٥م ايمْمروم٣مت
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َك ايمقرَد ضمتكو ـْ طمدِّ  أومْمُػ َِم

ـَ ؾِمٔمري  أزيِّ

 أرهمَع همٝمام ىمت٦ٌُم صمٌكَم أٞمٝمٛملو

 زمِمدِرَك سمْمٖمق ؽمٖمٝمٛم٥ُم ٞمقٍح 

 أّيقُب أْوَدَع صػمًا َُمٔمتّْؼ و

 ّدواومو ومد وم٣ميّمقكَ و

 َم٣م أضمَرومقكَ و ومٚمٝمَص إَم٣منِ 

ـْ متٛمّقاو  يم٘م

ـْ وٚمغٍم سمٔمّٙمَؼ زم٣مهللِ ُُيرْق و  َم٣م َِم

اظمالذ ايمقضمٝمد  (زم٣ميمُمٔمر)دم زمح٥م ايمقصمع اإلٞم٣ًمين سمٔمقد ايمُم٣مفمرة إلم ومراءة ىمٖمٜم٣م اظمتٚمثؾ و

ٞمحـ ٓ ٞمٛم٘مر فمعم ايمُم٣مفمرة هذا ايمتٔمٙمؼ ايمقيمف زمٗمٚمٝمص  ---ايمذي ُيٗمؼ هل٣م أَمٛمٝم٣مهت٣م فمعم هذه إرض

ة اظمتٚمثؾ زم٣ميمقؿمـ فمعم ايمرنمؿ َمـ ؾمدة ايمري٣مح ايمٔم٣مسمٝم٥م ايمتل حت٣مول اومتالع ذاهت٣م َمـ هذا إهمؼ احلٝم٣م

ايمٖمًٝمح وٞمحـ ٞمٔمرف أن ايمُمٔمراء يتٔمٙمٗمقن زمٟموؽمٚم٥م ايمقؿمـ ٕن ايمؼماب يٚمثؾ يمدهيؿ اظمٔم٣مد 

 اإلٞم٣ًمين احلٗمٝمٗمل وهذا صمزء َمـ ايمذات اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمتل ٓ سمػمح أن سمرسمٌط زمذرات ايمؼماب

 فمروٌة دم ومٚمٝمِص احلٝم٣مةِ أٞم٣م -- أَمغمي

 سمٗمٝمَؽ ايمري٣مَح 

 --ضمٛم٣مُٞمَؽ زّري

 ،أدفمقو أصقُم ُأصقّم 

 --ؽمّج٣مدُة ايمٌقِح ؾِمٔمريو

 أرهمُع ىمػَّ ايمٗمِم٣مئِد ٞمحق ايمًامءِ و

ْتٜم٣م ايمذٞمقُب  ًَ  ٕنَّ ايمٗمِم٣مئَد َم٣م دٞمَّ

ٔمُر ؿُمٜمري  زمؾ ايمُمِّ
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ايمُمٖم٣مه دم ذروة هذا احلزن سمٛمٌثؼ زٞم٣مزمؼ إَمؾ زم٣مضمث٥م فمـ وفمد إٞم٣ًمين يتٚمثؾ دم فمذري٥م و

همقَمٝمض هذه ايمٗمٌؾ يْمٌع فمعم ايمقؽم٣مدة أضمالَمٜم٣م اظم٠مصمٙم٥م ايمتل سمٛمتٓمر فمقدهت٣م  ---اظمً٘مقٞم٥م زم٣ميمٗمٌؾ

َمع ؿم٣مئر ايمٖمرح ىمل سمزف يمٙمْم٣محمكم زمٔمٝمقن هذا ايمقؿمـ زمممى ايمُمٜم٣مدة ايمتل جتذر همٝمٛم٣م َمٔم٣مين 

 :ايم٘مػمي٣مءو ايمْمٚمقح

 أٞم٣م يم٦ًُم إٓ ودافم٣ًم َم٠مصّمْؾ 

 أٞم٣م يم٦ًُم إٓ وَمٝمَض إَمْؾ 

 ؾِمٖم٣مهل فمذارى

 ؾمٖم٣مُهَؽ َمً٘مقٞم٥ٌم زم٣ميمُٗمٌَْؾ 

 أٞم٣م ومٌٙم٥ٌم دم ؾمٖم٣مِه ايمقؽم٣مدهْ 

 هيري ايمقداعْ 

 ضمْٙمٚمل ايمَٖمَرْح و

 أٞم٣م دَمٔم٥ٌم همّجرْت ؾِمٔمَره٣م ىمل

 سمٛم٣مَل ايمُمٜم٣مدهْ 

ايمُم٣مفمرة دم ٞمِمٜم٣م َمٌمة فمعم أن سمتًٙمح زم٣مَٕمؾ ايمقافمد ايمذي ئمٝمد يمقؿمٛمٜم٣م احلٙمؿ أهمٗمف و

َمٌمة دم و ء همٜمل َم٣م سمزال َمدٞمدٞم٥مايمٔمْم٣مو آٞمتِم٣مري ايمذي ئمٙمؼ فمعم صدره٣م أوؽمٚم٥م َمـ ايمٖمرح

إن ىم٣من زم٣ميمُمٔمر ٓ يًتْمٝمع اإلٞم٣ًمن أن و إيٗم٣مع ٞمٌّمٜم٣م ايمداهمئ أن يتحقل احلزن إلم همرح أزمدي

 :ي٘من ومٝمقد ايمزَمـ

ـْ ضمزِن ؾِمٔمري اٞمتِم٣مراً   أدٞمدُن َِم

ـْ  ـْ ؾمقِق ؾِمٔمري وؿم ُر َِم  أفمٚمِّ

ْؿ يمٝمِمٚمَد ضمزين ًَّ  سمٌ

ـْ  ٔمِر ومٝمَد ايمزَم ُ زم٣ميمُمِّ  يمٔمقّم أىمنِّ
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 ((ٌفينخيفخٔضخ$ىٌخاٌشؼشخوفِاٌجنبءخا

ايمذي ىمت٤م فمعم ؿمريٗم٥م ؾمٔمر ايمتٖمٔمٝمٙم٥م أن سمتٙمٚمس  (هق ايمُمٔمر ىمٖمل)أٞم٦م سمٗمرأ دم ٞمص و سم٘م٣مد

طمْم٣م إص٣ميم٥م ايمٔمرزمٝم٥م دم َمقؽمٝمٗم٣م ايمُمٔمر اخلٙمٝمقم ايمذي َم٣م سمزال إيٗم٣مفم٣مسمف سمدٞمدن دم ذاىمرة ايمُمٔمراء 

اظمتٗم٣مرب ُيٚمؾ فمعم صمقوم٥م َمقؽمٝمٗمٝم٥م ٓ يػمح أفمّم٣مئٜم٣م أن ي٠مدوا َم٣م فمٙمٝمٜم٣م َمـ أدوار هم٣ميمٌحر 

إن ىم٣مٞم٦م ضمزيٛم٥م ايمقومع و اظمتٚمثؾ زمخْمقات واشمٗم٥م َمـ ايمقصقلو صمٛم٣مضمٝمف طمٝم٣مل ايمُم٣مفمرة ايمقافمد

همٔمقل( ايمتل سمُم٘مؾ ايمقضمدة اظمقؽمٝمٗمٝم٥م دم ايمٛمص حتٚمؾ دم فمٚمٗمٜم٣م زمح٥م ضمزيٛم٥م ) إذ أن سمٖمٔمٝمٙم٥م

 ايمتل إذا وصٙم٦م إلم ايمالم َمٛمٜم٣م اٞمْمٙمؼو صٌٕم٦م ىمؾ ىمٙمٚم٥م َمـ ىمٙمامت ايمُم٣مفمرة زمحزهن٣م إزمدي

ٓ أدل فمعم ذيمؽ إٓ ىمٙمامت ايمُم٣مفمرة ايمتل ىمٙمٙمتٜم٣م زمٗمقادم َمٗمٝمدة دم ىمؾ و ايمقشمقق زمٟمهمٗمف ايمقافمد

أزمرز َم٣م ي٠مؿمر ومٝمٚم٥م هذا ايمٛمص اخلٝم٣مل ايمُمٔمري ايمقافمد ارم يٖمتح يمٛم٣م أهمٗم٣ًم َمـ و َمٗمْمع ؾمٔمري

يؼمىمٜم٣م ؿمٙمٝمٗم٥م دم أضمٝم٣من أطمرى نمغم و يم٘مٛمف َمثٗمؾ زمحزن فمٚمٝمؼ يٟمه ايمُم٣مفمرة أضمٝم٣مٞم٣مً و ايمٖمرح

إن ىم٣مٞم٦م ايمُم٣مفمرة حتٚمؾ و ن إدب ايمٛم٣ًمئل َم٣م زال دم َمٔمٓمٚمف يدور دم همٙمؽ ايمذاتَمتٛم٣مؽمكم أ

 هؿ سمراب وؿمٛمٜم٣م محاًل شمٗمٝماًل سمدور همٝمف دم َمرازمد ايمُم٣مفمر ايمٔمريبو دم ٞمِمٜم٣م هؿ ذاهت٣م

 صمٌٝمٛمَُؽ َمزرفم٥ُم ايم٘مػمي٣مءْ 

زسم٣مَك  "و  هالِٓن أضمعم "نمامَّ

ـَ ايمِمْٚم٦ِم دم ضَمْيِة إسمٗمٝم٣مءْ   َِم

ٌح َمع طمٝم٣مل ايمُم٣مفمرة ضمٝمٛمام يتحقل صمٌكم ايمقؿمـ إلم َمزرفم٥م َمـ يٚم٘مـ يمٙمٚمتٙمٗمل أن يًو

صقرة )ايم٘مػمي٣مء زمٝمٛمام نمامزسم٣مه سمُمٖم٣من فمـ ازمت٣ًمَم٥م هاليمٝم٥م سمٌٔم٧م ايمقوم٣مر دم هذا ايمِمٚم٦م اظمْمٌؼ 

 أن صقت اظمٖمردة ايمتل ُيٚمٙمٜم٣م هذا ايمٛمص زمٗمل َمثٗمال زم٣مَٕمؾو ىمام (َمرىم٥ٌم حتت٣مج إلم زمح٧م أفمٚمؼ

ٔمِر  ,-- ؽمّج٣مدُة ايمٌقِح ؾِمٔمري ,صالَة ضمٛم٣مٍن  -ؽمك احلزن َمٔم٣م هم٘مٙمامت َمثؾ )َوؿْمَٟم إو ُ زم٣ميمُمِّ أىمنِّ

ـْ   (ومٝمَد ايمزَم

 أطمالومفو حتٚمؾ دم ذاىمرهت٣م احل٣ميم٥م اإلضم٣ٌمؿمٝم٥م ايمتل ئمٝمُمٜم٣م اإلٞم٣ًمن دم هذا ايمزَمـ اظمٖم٠مود زمٗمٝمٚمف

ايمُم٣مفمرة دم ىمؾ َم٣م ؽمٌؼ حت٣مول أن سمٛمٜمض زمذاهت٣م ايمٕم٣مئ٥ٌم فمـ أٞمٓم٣مر ايمٔم٣مزمريـ زمًٖمٛمٜمؿ و إٞم٣ًمٞمٝمتفو

 حلٝم٣مة همٜمل َمثٗمٙم٥م زمِمقر حمٌْم٥م سمذىمر َم٣م يمألٞمقشم٥م َمـ ومقة ىم٣مَمٛم٥م سمدهمع ايمرصم٣مل إلم ومٚم٥م اظمجدزمح٣مر ا
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سمذىمر زمٟمن وؿمٛمٜم٣م اظمتخٝمؾ ُيٚمؾ يمٙمٔم٣ممل ومقة ىم٣مَمٛم٥م سمدهمع اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م إلم آهم٣مق َممموم٥م ىمام ىم٣من دم و

إن ىم٣مٞم٦م هٛم٣مك زمٔمض ايمزضم٣مهم٣مت ايمُمٔمري٥م ايمتل أشمٗمٙم٦م َمتـ زمٔمض إؽمْمر ايمُمٔمري٥م و اظم٣ميض

٣من زم١مَم٘م٣من ايمُم٣مفمرة أن سمتخٙمص َمٛمف يمتجري ؽمٖمٝمٛمتٜم٣م دم زمحر ايمُمٔمر ايمقافمد زمحٚمؾ زائد ىم

أن زمٔمض احلروف ايمتل سمٔمٙمٗم٦م زم٣مٕؽمْمر ايمُمٔمري٥م ىمام و (َؽ ايمٛمٜمُر يروي احلروَف زمّمح٘متِ )

صم٣مءت ؽمٖم٣مضم٣ًم ؾمٔمري٣ًم ىم٣من َمـ إولم يمٙمُم٣مفمرة أن ٓ  (زمٗمٛمديؾ)أشمٗمٙم٦م َمتـ ايمٛمص هم٣ميم٣ٌمء دم ومقهل٣م 

 ىمؿ هق مجٝمؾ يمق أهن٣م صمٔمٙم٦م ىمٙمٚم٥م ومٛمديؾ َمٛمِمقزم٥م ٓ جمرورةسمقرده دم هذا ايمًْمر ايمُمٔمري و

 ييضُء ايم٘مالُم فمعم ؾمٖمتٝمَؽ )

 (زمٗمٛمْديِؾ ؾمقٍق 

سمٌٗمك ٞمقاهمذ إَمؾ َمٖمتقضم٥م دم ذاىمرة ايمُم٣مفمرة جتٚمح هب٣م ٞمحق أهمؼ واؽمع يمت٠مىمد فمعم أن و

 يٖمتؼ ىمٝمٛمقٞمتف فمعم ؾمٖم٣مه ايمزَمـو ايمٗمِمٝمدة احلٗم٥م سمتحقل إلم ىم٣مئـ إٞم٣ًمين يٗمرأ ذاسمف

ٔمرُ   ؾَمٔمري هق ايمُمِّ

ط زمٔمٝمٛمٝمَؽ   همٚمُمِّ

 ؾَمٔمَر ضمرودم

ٔمُر ىمّٖمل  هق ايمُمِّ

 إذا َم٣م وَمَرْأَت ايمٗمِم٣مئَد 

 ردَّ ايمًالمْ 

 طمدودي

 --ؾمٖم٣مهل

 همٜماّل ضم٘مٝم٦َم يمُف وُمٌٙم٥مً 

 ىمل يٛم٣مم
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خاٌشبػشخِنظٌسخاجليين
خٌِىجخخرادخأثؼبدخٌِشٌسّخ

خؽغنيخػٍِخاذلنذا0ًُخاٌذاسط

إمل . هم١من ايمٌح٧م فمـ فمٚمؼ  إذا حتٗمٗم٦م َمٗمقيم٥م إدي٤م آٞم٘مٙمٝمزي ىمٝمتس .ايمُمٔمر َمٔمدٞمف

روم٥م اظمُم٣مفمر وره٣مهم٥م آضم٣ًمس ودوم٥م ايمتٖم٘مغم يتْمٙم٤م َمـ ايمٗم٣مرئ اظمتٖمحص أن يٚمٙمؽ و ايمروح

 َمٖم٣مسمٝمح ؽمحري٥م طم٣مص٥م يمٙمتٔم٣مَمؾ َمع ومٙم٥م ايمُمٔمر فمٛمد ؾم٣مفمر ىمٚمٛمِمقر اجلٜمٛمل

هم١من  (ايمُمٔمراء هؿ َمممفمق ايمٔم٣ممل نمغم اظمٔمؼمف هبؿ)وإذا حتٗمٗم٦م َمٗمقيم٥م ايمُم٣مفمر آٞم٘مٙمٝمزي 

 ٞمت٣مئ٨م واومٔمٝم٥م دم ايمُمٔمر حتت٣مج فمٛمد ؾم٣مفمر ىمٚمٛمِمقر يمٙمِمٔمقد إلم آهم٣مق ايمُمٔمر اَمتالك اخلٙمقص إلم

زم٣ًمط ريح َمممع أهم٣مق إذ أن َمقه٥ٌم ىمٚمقه٥ٌم َمٛمِمقر ذات أزمٔم٣مد َمقؾمقري٥م سمًتْمٝمع أن سمريؽ 

ومقس ومزح احلٝم٣مة زمُم٘مؾ دومٝمؼ هم٣ميمُم٣مفمر اَمتالك واؽمتالب يمٙمًٙمْم٥م ايمزَمٛمٝم٥م ايمتل سمٔمٝمد يمٙمروح 

 رىم٥م احلٝم٣مةصٖم٣مءه٣م وختٙمؼ َمـ ايمِمٚم٦م ضم

 اظمذهؾ دم َمقه٥ٌم هذا ايمُم٣مفمر ايمِم٣مَم٦م اظمت٘مٙمؿ هدوء ايمٔم٣مؿمٖم٥م وشمقرة ايمً٘مقن ءوايمًم

وضمدي٧م ايمِمٚم٦م ايمذي سمراه َمٛمْمٌٗم٣م فمعم صمٌٜم٥م ايمُم٣مفمر ايمٔمٌٗمري٥م اٞمْم٣ٌمفم٣م صحراوي٣م ومد يٌدو 

يمؽ يمٙمقهٙم٥م إولم أٞمؽ سمٗمرأ ؾم٣مفمرا حمٌْم٣م ئمٝمش زمال ضمرىم٥م ويم٘مٛمؽ ضمكم سمدطمؾ إلم أفمامومف سمدرك 

 حلرىم٥م ايمٖم٣مفمٙم٥م دم واومع يُم٘مق َمـ إمل واحلزن وايمٛم٘م٣ٌمتَمدى هذه ا

 َمٛمذ ىمؿ سمرؽمؿ ٞم٣مهمذة)

 ومتحقه٣م يمٝمال

 وسمدطمؾ دم هبٝمٚم٥م ايمٓمؾ

 َمٛمذ ىمؿ سمٗمٝمؿ أفمراس اظم٣مء هٛم٣م

 وضمدك

 وسمُمتٔمؾ

 سمدطمؾ دم ايٗم٣مع صٚم٦م إؾمٝم٣مء
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 (ووجٝم٨م ايمٖمخ٣مر اظمٌتؾ

اإلٞم٣ًمن هذا اظمخٙمقق إٞمف زمريُم٥م ايمٖمٛم٣من يرؽمؿ يمٛم٣م َم٣م حتدشمف ايٗم٣مفم٣مت ايمْمكم وأي ؿمكم هذا إٞمف 

َمالحمٜم٣م ىمٝمػ ي٘مػم ايمُمٔمر  اظمٔمذب اظمٔمذب وىمٝمػ زمف وهق يٚمزج رَمؾ إص٣مزمع زمقصمف اَمرأة ٞمز

وصمف َمممق ووفمد ضمٗمٝمٗمل سمٙمؽ َمًٟميم٥م ايمِمدق وايمِمدق ايمٖمٛمل ايمذي يٚمتٙم٘مف ايمُم٣مفمر  اويِمٌح ذ

 اٞمْمٖم٣مئف روَمٛمِمقر يٓمٜمر يمؽ َمُمتٔمال وهق دم ومٔم

 وم٣مب ومقؽمكم َمـ ؾمجر ايمروح----- هق ايمٌحر)

 ضمٙمؿ دَمل

 أول إؽمامء دم ذاىمريت

 (وآطمر اجلروح

إذا ٞمحـ أَم٣مم سمٖمتح أزاهغم ايمروح وإذاوم٣مت ؾمٚمس احلٝم٣مة فمٛمدَم٣م ٞمقاصمف أيمد أفمداء ايمِمٚم٦م 

 زمٟمؽمٙمح٥م اظمح٥ٌم وايمِمدق واخلغم

 / وضمكم ومتٙمقا اظمٕمٛمل . أوروم٦م وردة ايمِمدى

 فمعم ؾمٖمتٝمف . همت٣ًمءيمقا . ىمٝمػ فم٣مد صقسمف إيمٝمف

ايمّمٝم٣مع ايمذي ٞمٔمٝمُمف صمٜمؾ َمـ ومّمٝم٥م آنمؼماب داطمؾ ايمروح إٞمف زم٘م٣مء ايمُمٔمراء فمعم فمٌم 

ٞم٣مر ايمٌٔمثٝم٥م ) اظمحقر ايمُمٔمري إصمدى وايمٛم٣مهمع فمٛمد ؾم٣مفمر ىمٚمٛمِمقر زمٙمٜمٝم٤م ايمُمقق وأضمرومتف

ايمتل هت فمدواه٣م َمـ ايمٖمالؽمٖم٥م واظمٖم٘مريـ إلم ىمؾ همرد دم هذا اظمجتٚمع مم٣م صمٔمٙمتٜم٣م  (ايمٙمٔمٝمٛم٥م

واحلرىم٥م ايم٣ًمىمٛم٥م وإن يمقضم٥م جمٚمقفمتف  سمٕمدو زمُم٣مفمرٞم٣م ٞمحق اظمقت اظمحٝمل وايمِمٚم٦م اظمت٘مٙمؿ

زمحر وؽم٣مضمؾ )ايمتل سمتِمدر نمالف اظمجٚمقفم٥م يمتدل دٓيم٥م وم٣مؿمٔم٥م فمعم َم٣م ومٙم٦م  ((همٛمٝمؾ أن))

وجمٚمقفم٥م ىمراد هم٣مرنمق واَمرأة سمٛمٚمق فمعم هذا ايم٣ًمضمؾ ىمُمجرة هجرهت٣م أوراومٜم٣م .. هٛم٣مك دم 

. وومٖم٦م سمتٛم٣مشمر ىمراد طم٣ميمٝم٥م همقق رصٝمػ َمٜمجقر .وـمؾ اَمرأة  / َم٣ًمضم٥م ايمّمقء إطمغمة

 (وضمٝمدة . دم َمقصمٜم٥م ايمٌحر

إن جترزم٥م ؾم٣مفمر ىمٚمٛمِمقر دم جمٚمقفم٥م هذه يمتدل دٓيم٥م فمٚمٝمٗم٥م فمعم وفمل هم٘مري وأديب هم٣مئض 

 رؽمؿ احلٝم٣مة ضمٙمام واومٔمٝم٣م
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 وضمكم سمٟمسمكم

 َمـ فمراء ايمِمٚم٦م أملُّ 

 أؾمالء ايمٕمٝمؿ ومْمٔم٥م ومْمٔم٥م

 وأرؽمؿ طم٣مرؿم٥م يمٙمٚمًتحٝمؾ .

 أفمػمه٣م أيمػ َمرة .

 وصٜمٝمؾوأرؽمؿ ٞم٣مهمذة 

يٚمٛمح ايمٗمِمٝمدة َم٣م يرؽمٚمف َمـ واومع رديء فمعم سمّم٣مريس اظمقت واحلٙمؿ  إذن ؾم٣مفمرٞم٣م يرؽمؿ

تح فمعم يديف َمـ اؾمت٣ٌمك إص٣مزمع وردة ايمٛم٣مر ومٌؾ أن سمًتٝمٗمظ دم ٖمؽمتدارة وسمتزمٔمدا ومٚمري٣م ىم٣مَمؾ آ

 دَمف طمٝمؾ اظمًٙمٖم٥م

وه٘مذا هم١من ؾم٣مفمرٞم٣م جتًد َم٣م يراه َمـ ومّم٣مي٣م ضمٝم٣مسمٝم٥م َمٗمززة إلم ؾمٔمر حمٚمقل فمعم أصمٛمح٥م 

 اليمف رضورة اخلروج زم٣ميمٔمٚمر إلم همّم٣مء ؾمٚمز َمممق ٓ فم٣ممت٥م همٝمف وٓ ـمٙمٚم٥ماظمقت وجيد دَمف طم

 رؽمٚمتؿ طم٣مرؿم٥م ايمٔمتٚم٥م / ٕن أص٣مزمٔم٘مؿ فمٚمٝم٣مء))

 / ٕٞم٘مؿ سمٟمسمقن زمٔمد همقات إوان . زمٔمد اٞمتٜم٣مء ايمرزمع إطمغم َمـ احلٖمٙم٥م

 / زمٔمد أن سمؼمَمد إنم٣مين . وسمِمٌح إواين هم٣مرنم٥م

 / ٕٞم٘مؿ ه٘مذا

 ((حت٣مس ؾمجرا ي٣مزم٣ًم هم١مٞمٛمل مل أصمد ؽمقى ـماليم٘مؿ .

يمٗمد ومتٙم٦م أنمٛمٝم٣مت ايمْمٙمح وأٞم٣مؾمٝمد ايمُمٝمح وايمٗمٝمِمقم وزمرودة ضم٣ميم٥م فمامر ونمٝمقم ايمِمحراء 

اظمٙمتٜم٥ٌم ؾمقوم٣م روح ايمُم٣مفمر وصمٔمٙمتف ينفمف اظم٣مء َمرا واخلٝمؾ فمْم٣م ؾمام واهلقاصمس رَمٙمٝم٥م اظمٖم٣مزات 

وسمٌ٘مٝمف رؤى مجٝمٔم٣م أمحر حتؼمق فمعم أفمراهمف يمقصمف احلٝم٣مة احلٗمٝمٗمٝم٥م وسمرضمؾ فمٛمف هقاصمس ايمُمٔمراء 

 إراَمؾ ايمُم٣مزم٥م

 َم٣مء َمر وطمٝمقل فمْم٣مش))

 َم٣ًمء ييضء طمْمك إرض ممٙم٘متف

 زمح صقت اظمٕمٛمل وَم٣م َمـ طمغم
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 أهي٣م ايمٙمٝمؾ َم٣مذا سمٌٗمك َمـ

 وه٨م إنمٛمٝم٥م

 ((ٚم٥م ذازمٙم٥م وضمْم٣مم َمراي٣م٣ًم ايمْمٙمقل ؽمقى زم٣مت همقق زمٗم٣ميٛمٝمَمٕوَم٣مذا سمرىم٦م ا

ت ايمِم٣مهمٝم٥م وجٝم٨م يمٙم٘مراد هيٚمس دم أذن ايمِمٚم٦م وسمٗمتٌؾ إصقاو وشمٚم٥م أصقات

وؽمتحٚمؾ يمٙمُمامل ايمذي يً٘مٛمف روح ايمُم٣مفمر سم٣ٌمرح ايمُمقق وهؿ احلرَم٣من وجتٔمؾ ٞم٣ًمئؿ ايمُمامئؾ 

ايمٗم٣مسمٙم٥م حترك أوراق اخلريػ ايم٣ًمومْم٥م زم٣مجت٣مه ايمٔمٚمؼ زمحٝم٧م يٌدو ايمُم٣مفمر َمٛمٕمٚم٣ًم دم رَم٣مل 

 اظمحؼمومكم وآضمؼماق

 دوجٝم٨م ايم٘مراد ىمٟمؾمج٣مر طمراهمٝم٥م يم٘مـ وصمقه اظمقسمك يمـ سمقرق دم نم٣ٌمب اظمقائ))

 ((أيتٜم٣م احل٣ميم٥م اظمٛمًٝم٥م

 :وأطمغما ٞمٗمقل َمع ايمُم٣مفمر

يمق أطمرج ---- يمق فم٥ًٌم همقق صمدار ايمٗمٙم٤م . يمق ومْمرة َم٣مء سمُمؼ صمدران ايمِمدى وسمًٝمؾ.))

زمكم صٚمتل إلم يٗمكم ايمٙمٕم٥م وَمٛمؽ إرم . يمق أصٔمد درصم٥م . يمٝمٖمتح ايمٔمراء يمدَمل أزمقازمف ويٚمٛمحٛمل 

 ((َمٖم٣مسمٝمح ايمن

زمريُم٥م ايمٔمِمٖمقر ىمؾ أنمٛمٝم٣مت اظمقت واحلٝم٣مة ٞمٗمقل ذيمؽ َمع ايمُم٣مفمر ٕٞمف َم٣م يزال يرؽمؿ 

اظمروج ويِمٔمد زمٛم٣م و وايمروح وايمتٛمٖمس وايمٛم٣مر وايمثٙم٨م واحلر وايمٗمٚمر وايمِمٔمقد وايمٛمزول وايمٔمروج

 ٌلإلم اظمٔمري وص٣ٌمزم٥م اخلٝم٣مم ونمٝمٌقزم٥م ازمـ ايمروَمل وؿمٚمقح اظمتٛم

ايمِم٣مفمدة  افمٝم٣م حلرىم٥م احلٝم٣مةوصمتامفمٝم٥م ايمتل سمٌدو همٜمام ضمٗمٝمٗمٝم٣م وإن همج٣مئٔمٝم٥م َمٛمِمقر اجلٜمٛمل آ

زم٣مجت٣مه إؽمٖمؾ صمٔمٙمف ؾم٣مفمر ايمػمه٥م احلزيٛم٥م وَمٕمٛمل ايمِمٚم٦م ايمٗم٣مسمؾ وَمقومد ايمٛم٣مر اهل٣مصمٔم٥م َمـ أصمؾ 

 ايمرومل زم٣مجت٣مه إؽمٖمؾ

قنم٣مئٝم٥م ايم٘مثغم َمـ ايمُمٔمراء وصمٔمٙمتٜمؿ زم٣مئٔمل ضمٙمقى أَم٣مم هير اظمقت ٕميمٗمد ومتٙم٦م نمٝمالن ايم

٣مت احلٛمكم احلديدي أو طمٙمػ صمداره اهل٣مصمع ويم٘مـ َمٛمِمقر زمٗمل راهمٔم٣م صقسمف َمٕمٛمٝم٣م أنمٛمٝم

 -وايمُمقق راومِم٣م ىم٣ميمديؽ اظمذزمقح اضمتج٣مصم٣م فمعم اٞمٖمالت ايمٔمالوم٣مت آصمتامفمٝم٥م ايمٗم٣مسمٙم٥م
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خؽنيخّأوًخاٌظّذخاٌغىٌْ
خلشاءحخيفخٔضخطيًْخاجلشاػ

خؽبمتخلبع0ُخٌٍشبػش

 اٌنضخاألدثِ

 صٜمٝمؾ اجلراح

 

 ---هذي دَم٣مُء اظمقِت أم

 ورٌد سمٖمتَح دم اجلٖمقن

 يمـ يرهٌقا صمذورٞم٣م

 يمـ ئمػموا أي٣مَمٛم٣م

 ينومقا هقاءٞم٣مو

 ايمريح دم أَمقاصمٛم٣مو

 ايمٛمٌُض دم زمقح ايمٔمٝمقنو

 ارَمل فمعم ايمٛم٣مر اجلراح

 أؿمٖمئل مجَر ايمٕمزاةو

 :فمٙمٚمٝمٜمؿ

 أن حلٛمل يمـ يٚمقت

 يمقُن طمدي زيزهمقن

 هذا ايمِمٛمقزمُر َمـ دَمل

 اظمقُت يٛمٜمُض صمثتلو

 يِمحق زمف اجلٛمقن

 ي٣م نمزيت اظمح٣مسة
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 ي٣م وردة دم اخل٣مسة

 يمـ هتزم ايمري٣مح

 ٣مايمِمٌح ُدم فمٝمقٞمٛمو

 ايمدُم دم أوراومٛم٣مو

 يمـ سمذزمَؾ ايمٕمِمقن

 فمِمٖمقريت ٓ حتزين

 ؿمٔمُؿ ايمثامر زمروومٛم٣م

 وصم٣ٌمهٛم٣م يمقَن ايمُمٚمقس

 ايم٘مٖمـو همٝمٜم٣م ايمػمافمؿُ 

 يٛمٜمّمقن َمـ ىمؾ صمرٍح 

 ومقرم هلؿ فمِمٖمقريت

 َم٣م هم٣مدىمؿ ضمِم٣مرٞم٣م

 َم٣م هم٣مدىمؿ جتقئمٛم٣م

 زم٣مومقن دم فمٝمقٞم٘مؿ

 َمـ ٞم٣مر ىمجٚمرةٍ 

 إٞم٣م هٛم٣م زم٣مومقن

 هذا صٜمٝمقم هم٣مؽمٚمٔمل

 جزرةوصمٔم٣ًم ختْمك اظم

 ----ىمؾ ايمٛمقاهمذ َمٕمٙمٗم٥م

 زمِمٚمتٜمؿ يتدشمرونو

 ٓ سمٔمتٌل فمِمٖمقريت

 ؿمٔمُؿ احلدائؼ َِمـ دَمل

 ايمِمٚم٦ُم يٟمىمٙمف ايمً٘مقنو

 ٓ يمـ يٚمّروا دم ايمؼماب
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 حت٦م َايمٔمقاصػ ِصمثتل

 زمذوُر ٞم٣مري زوزمٔم٥مو

 نم٣مص٦م فمٝمقٞمِؽ دم دَمل

 ه٣م هؿ فمعم زم٣مِب ايمٔمٝمقن

 ي٣م نمزيت اظمح٣مسة

 ي٣م وردة دم اخل٣مسة

 ٣م هٛم٣م زم٣مومقنإٞم-- إٞم٣م هٛم٣م زم٣مومقن
 

يِمٌح ؿمٔمؿ احلدائؼ ممزوصم٣ًم زمٙمقن ايمدَم٣مء و ضمٝمٛمام سمتحقل نمزة إلم فم٣مصٚم٥م يمٙمٗمٛم٣مزمؾ

 -ضمٝمٛمام سمتخْمك إوصم٣مع اظمج٣مزر سمِمٌح ايمٛمقاهمذ ىمٙمٜم٣م َمٕمٙمٗم٥مو ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥م

 صمرح يتْم٣مول ؽم٣مَمٗم٣مً إلم أفم٣مرم ايم٘مقاىم٤م ضمٝم٧م صم٣ٌمه إؿمٖم٣مل ٞم٣مـمرة إلم ؽمدرة اظمٛمتٜمك

دي اخل٣ميمد اظمتٚمثؾ زمِمٜمٝمؾ اجلراح وهذه يمٝم٦ًم هل اظمرة فمِمٖمقرة صٕمغمة سمٛمُمد ٞمُمٝمده٣م إزمو

إولم ايمتل يتٟمزمط همٝمٜم٣م أؿمٖم٣مل نمزة صقاريخ اظمقت ايمٝمٜمقدي٥م ايمتل َم٣م همتئ٦م حتِمد ىمؾ َم٣م حت٦م 

يم٘مـ ايمِمٚم٦م ايمذي يتحقل إلم صمرح أىمػم َمـ دَم٣مء إؿمٖم٣مل ؽمٝمٛم٦ٌم وردة دم و ايمٔمقاصػ

 :يمقضم٥م واضمدة اخل٣مسة ه٘مذا رؽمٚم٦م يمٛم٣م ومِمٝمدة صٜمٝمؾ اجلراح فمٛمقاٞمكم دم

 ي٣م نمزيت اظمح٣مسة)

 (ي٣م وردة دم اخل٣مسة

زمقضمف دم زَمـ حتقيم٦م همٝمف ايمٔمروزم٥م إلم همت٣مت َمـ ؤمػ دول سمٛم٣مشمرت و إهن٣م ٞم٤ًم ايمُم٣مفمر

زمذيمؽ يػمر ايمُم٣مفمر و رزمام سم٠مىمؾ دهمٔم٥م واضمدةو ىمح٣ٌمت ايمًٚمًؿ سمٛمتٓمر َمـ يٟمىمٙمٜم٣م ضم٥ٌم زمٔمد ضم٥ٌم

 :يمٔمِمٖمقرسمف هذا احلقار اظمتٔم٤م اظم٘متٛمز زمٗمقة إؿمٖم٣مل

 ٓ سمٔمتٌل فمِمٖمقريت)

 (ؿمٔمؿ احلدائؼ َمـ دَمل

إن همج٣مئٔمٝم٥م اظمقت ايمتل يتٙمٗم٣مه٣م أؿمٖم٣مل نمزة اظمح٣مسون َمـ ومٌؾ إفمراب ومٌؾ ايمٝمٜمقد يمؼمؽمؿ 

ٓ يمـ يٚمروا )إن ؿم٣مل ايمزَم٣من فمٙمٝمف و دم ذاىمرة ايمُم٣مفمر ىمام هل دم ذاىمرة ىمؾ َمًٙمؿ ؾمٔم٣مرًا واضمداً 

 دم ايمؼماب
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 حت٦م ايمٔمقاصػ صمثتل

 زمذور ٞم٣مري زوزمٔم٥مو

 ٝمقٞمؽ دم دَملنم٣مص٦م فم

 ه٣م هؿ فمعم زم٣مب ايمٔمٝمقن

إن ؿمٔمؿ ايمدم ايمٖمٙمًْمٝمٛمل ايمذي يٚمرره إطمقة يقؽمػ فمعم ؾمٖم٣مه أفمتك ذئ٤م فمعم َم٣ًمضم٥م هذه 

هذه ؽمٚم٥م هذه إرض و إرض يٟمزمك إٓ أن يقرق يمإلٞم٣ًمٞمٝم٥م زهرًا ٞم٣مزمّم٣ًم فمعم َمر ايمٔمِمقر

سمٗمْمر دَم٣مً فمٖمقًا اظمٗمدؽم٥م ايمتل زم٣مرىمٜم٣م اهلل َمـ ؽمامءه٣م ايم٣ًمزمٔم٥م وَمـ هٛم٣م ىم٣مٞم٦م وَمّم٣مت ايمُم٣مفمر 

 -سمٛمٌض صٜمٝمالً فمعم رَم٣مل نمزة

 --هذي دَم٣مء اظمقت أم)

 !(؟ورٌد سمٖمتح دم اجلٖمقن

ٓ وغم هم٣ميمدم و دضمٛمقن أمحر يٛمزف َمـ أصمؾ زمٛم٣مء إٞم٣ًمٞمٝم٥م صمديدةو ضمٗم٣ًم إهن٣م ورٌد صمقري

سمّمحٝم٥م همتح٦م صمٖمـ ىمؾ ؿمٖمؾ و يٕمري زمٛمٌّم٣مسمف احلٚمراء ايمتل سمُمع إٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمٖمٙمًْمٝمٛمل أمحر ٌ وم٣منٍ 

هذا )سمٛم٣مدي زمٟمفمعم صقهت٣م و ٔم٥م محراء َم٣م زايم٦م سمٗمرع أزمقاب اظمًجد إومٍمهمٙمًْمٝمٛمل أؾم

يم٘مٛمف ُيت٣مج إلم و ىمٟمن ٞمداء ٞمٌقي٣ًم سمٛمُمده زمٛم٣مت اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م إن يمٙمٗمدس َمقفمداً ( وايمِمٛمقزمر َمـ دَمل

 :هل سمٛمُمدو هذه هل اجلقيم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م ايمتل حتٚمٙمٜم٣م نمزة فمعم ىمتٖمٝمٜم٣مو صمقٓت

 يمـ يرهٌقا صمذورٞم٣م)

 يمـ ئمػموا أي٣مَمٛم٣م

 ينومقا هقاءٞم٣ميمـ 

 (هم٣ميمريح دم أَمقاصمٛم٣م

ٞمص سمٕمريؽ َمٖمرداسمف اظمتقومدة زم٣ميمٔم٣مؿمٖم٥م ايمِم٣مدوم٥م ٕن سمٗمرأ زمقح سمٙمؽ ايم٘مٙمامت ايمتل ٞمتحٜم٣م 

 -ايمُم٣مفمر َمـ ٞمًغ روضمف اظمجدويم٥م فمعم صٜمقات اجلراح

أرجيٜم٣م دم أٞمقف  يم٘مٛمٜم٣م دم ايمٛمٜم٣مي٥م ؾم٘مٙم٦م صمٛم٣مزة َمـ ايمٖمرح يزىمقو ٞمص سمٛمقفم٦م َمقؽمٝمٗم٣مه

 يد ُيٚمٙمف صٜمٝمؾ اجلراح ايمتل يمـ ختٚمد صمذوهت٣م همٗمد زمٙمغ ايمًٝمؾ ايمززمكأؿمٖم٣مل نمزة يمٝمٌدأ َمٔمٛمك صمد

 -حتقيم٦م ايمًٝمقف إلم َمقفمد َمع همتح صمديدو
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خاٌجبةخاٌغبثغ
خدثْخخًٔمذّخأدساعبدخ

 لظخخلظريح
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 دساعبدخيفخاٌمظخخاٌمظريح

 أثؼبدخاٌشؤًٍخٌٌٌٌِٔعْخخاحلذسخ-1

خ#يفخٔضخ$ادلزفٌقخاألًي
 #غـني$فٍخ#ٌٍمبصخػجذخاٌشمحٓخؽغٓ$

 0ٔضخاٌمظخخاٌمظريح

 ادلزفٌقخاألًي

ىم٣من ايمُمقق ، ايمٙمٝمٙم٥م اظم٣موٝم٥م رنمؿ ؽمٜمري ايمْمقيؾ دم --ىمٔم٣مديت دم ىمؾ يقم اؽمتٝمٗمظ زم٣مىمرا

يت٣ٌمهقن زمٟميمًٌتٜمؿ اجلديدة زمٔمد أن ختٙمِمقا َمـ أيمًٌتٜمؿ  يٗمقدين يمرؤي٥م سمالَمٝمذ َمدرؽمتل وهؿ

إهنؿ أن يٛمتٓمرون ، ٜمقزمٔمد فم٣مم َمـ اجلٜمد أهال زمقوم٦م ايمٙمٔم٤م وايمٙم اظمدرؽمٝم٥م وىمٟمهنؿ يٗمقيمقن

إَمقر  أَم٣م أٞم٣م هم٘م٣مٞم٦م، اظمدرد وايم٘مؾ دم ضم٣ميم٥م َمـ ايمٖمرح اظمُمقب زمًمء َمـ ايمٗمٙمؼ سمًٙمؿ اجلالء

هٝمٟمت ٞمٖمز ، ؽمٔم٣مدهتؿ هم٘مٛم٦م أسمٙمٜمػ يمرؤي٥م أويمئؽ ايمتالَمٝمذ وهؿ دم ومٚم٥م، خمتٙمٖم٥م زم٣ميمٛم٥ًٌم رم

،  َم٣ًمهم٥م ومِمغمةوايمتل سمٌٔمد فمـ َمٛمزرم واٞمْمٙمٗم٦م ٞمحق َمدرؽمتل ايمتل أفمٚمؾ همٝمٜم٣م َمرؾمدا اصمتامفمٝم٣م

طم٣مص٥م وأن ، إلم اظمدرؽم٥م ىمٛمقع َمـ ايمري٣مو٥م ومد سمٔمقدت ىمؾ ص٣ٌمح أن أؿمٝمؾ َم٣ًمهم٥م ايمقصقل

صدومقين مل سم٘مـ اظم٣ًمهم٥م هذه ايمتل أومْمٔمٜم٣م فم٣مدة فمعم ضم٣ًمب  يم٘مـ ---طمريػ ايمٔمٚمر فمعم إزمقاب

٣مهد ىمٛم٦م أؾم دم هذا ايمٝمقم سمٌدو ؾمقارع اظمديٛم٥م َمزداٞم٥م مجٝمٙم٥م فمعم نمغم فم٣مدهت٣م ---ايمرؽمٚمل ايمدوام

ايمدائرة احل٘مقَمٝم٥م ايمتل أَمر َمـ  ايمٖمرح فمعم ىمؾ ايمقصمقه ضمتك ذيمؽ احل٣مرس ايمٙمٝمقم اظمقـمػ دم

اظمزاج هذا ايمِم٣ٌمح ٕٞمٛمل أفمرهمف صمٝمدا ويمقٓ  أَم٣مَمٜم٣م ىمؾ يقم دم ؿمريٗمل ٞمحق اظمدرؽم٥م َمتٕمغم

 ايمِم٣ٌمضمٝم٥م ٕٞمف ىم٣من يرد حتٝمتل زمٝمٛمام ىم٣مٞم٦م َمالَمح وصمٜمف ايمٔم٣مزم٥ًم اخلجؾ ظم٣م أيمٗمٝم٦م فمٙمٝمف ايمتحٝم٥م

سمقاوع ي٣م أطمل : وىمؿ ىم٣من يٛمت٣مزمٛمل ه٣مصمس أن أومقل يمف ---رين أضمٝم٣مٞم٣م زمٟمٞمف ٞم٣مومؿ فمعم احلٝم٣مةسمُمٔم

َمـ أن يِم٤م صم٣مم نمّمٌف فمقم وضمتك احل٣مصم٥م  ورد ايمتحٝم٥م زمٟمضمًـ َمٛمٜم٣م يم٘مٛمٛمل ىمٛم٦م أسمراصمع طمقهم٣م

اظمدرؽم٥م خت٣مؿم٤م صم٣مره٣م هذا ايمٝمقم زمٙمْمػ نمغم افمتٝم٣مدي أيّم٣م  أم حمٚمقد وايمتل سمٗمْمـ زمج٣مٞم٤م

ىمؾ ص٣ٌمح َمزيدا َمـ ايمُمت٣مئؿ فمعم أزمٛم٣مء احلل وفمٛمد اظم٣ًمء سمٙمٔمـ  أن سمقزع وهل اظمٔمت٣مدة دائام

همتذىمرت أي٣مم ايمُمٗم٣موة يقم ىمٛم٣م - --سمٟمَمٙم٦ُم أم حمٚمقد، همٝمٜم٣م هذا احلل ايمًٗمٝمؿ ايم٣ًمفم٥م ايمتل ؽم٘مٛم٦م
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سمتج٣موز أفمامرٞم٣م اخل٣مَم٥ًم سمذىمرت طم٣ميمتل أم ايمٔمٌد وايمتل ىم٣مٞم٦م سمً٘مـ وضمده٣م دم زمٝم٦م  أؿمٖم٣مل ٓ

زمٝمتٜم٣م همتٌمخ َمـ ايمداطمؾ  ٝم٣مء ىمٛم٣م ٞمت٣ٌمدل إدوار زمرَمل احلج٣مرة فمعم زم٣مبايمْمكم زم٣مزمف َمـ ايمتقسم َمـ

وٓد فمديٚمكم ايمؼمزمٝم٥م( )هيتٚمقا زمؼمزمٝمتٛم٣م ضم٤ًم ومقهل٣م  وسمٌدأ زم٣ميمُمت٣مئؿ فمٙمٝمٛم٣م وفمعم أهٙمٛم٣م ايمذيـ مل

ىمٛم٣م ُٞمٕمغُم هب٣م فمعم زمٝم٦م اخل٣ميم٥م أم ايمٔمٌد سمٔمثر صديٗمل أمحد وسمٟمذى َمـ  ودم إضمدى اظمرات ايمتل

ىمؿ ىم٣مٞم٦م طم٣ميمتل أم ايمٔمٌد ضمزيٛم٥م وهل حتٛمق زمٙمٜمٖم٥م فمعم هذا ايمُمٗمل يمتْمٚمئـ يقَمٜم٣م  رصمٙمف أذىمر

زمدا  ؾم٣مهدت يقَمٜم٣م َمدى احلزن ايمذي، وأطمذت سمدفمق رهب٣م أن يُمٖمك وأن يدب هب٣م اظمرض، فمٙمٝمف

واضمد َمٛم٣م  فمعم طم٣ميمتل وَمـ يقَمٜم٣م سمٔم٣مهدت َمع رهم٣مومل أٓ ٞمزفمجٜم٣م واسمٖمٗمٛم٣م أن يذه٤م ىمؾ يقم

سم٣مزمٔم٦م ؽمغمي إلم - --خلٌز وإؾمٝم٣مء ايميوري٥م إطمرىيمٌٝمتٜم٣م يمٝم٠مَمـ هل٣م اضمتٝم٣مصم٣مهت٣م َمـ ا

فمعم ايمتالَمٝمذ ىم٣من  ىم٣من اجلٚمٝمع َمٛمٜمٚمؽ زم٣ميمٔمٚمؾ َمـ أصمؾ سمقزيع اجلالء اظمدرد ---اظمدرؽم٥م

ىم٣ميمٖمراؾم٣مت دم زم٣مضم٥م  وهؿ يؼماىمّمقن- -ايمٖمرح اظمُمقب زم٣ميمٗمٙمؼ زم٣مدي٣م فمعم ايمتالَمٝمذ مجٝمٔم٣م

وومٖم٦م وؽمط  ---ر هذا ايمٔم٣ممل ايمػميءزهق وهؿ أيّم٣م، ايمثٝم٣مب َمٙمقٞم٥م زمٟميمقان ايمزهقر- -اظمدرؽم٥م

زم٣مرىم٦م هلؿ مجٝمٔم٣م ىم٣مٞمقا همرضمكم صمدا ايم٘مؾ ؿمٚمقح - -ايم٣ٌمضم٥م أضم٣مط يب ايمتالَمٝمذ َمـ ىمؾ صم٣مٞم٤م

هذه ايمتٙمٚمٝمذة ايمديمقفم٥م وايمتل يُمٜمد هل٣م ىمؾ َمٔمٙمٚمٝمٜم٣م أن هل٣م  يمٝمٛم٣مل ايمٔمالَم٥م ايمت٣مَم٥م ضمتك ٞمٝم٣ًمن

زمٙمحٓم٥م واضمدة حتقل  ---ىم٣مٞم٦م ومٙمٗم٥م أيّم٣م، واىم٦ٌم ٞمُم٣مؿمٜم٣م ايمدراد َمًتٗمٌال يٌمم زم٣مخلغم إن

حتقيم٦م ايم٣ٌمضم٥م إلم نم٣مزم٥م َمـ أؾمج٣مر ايمًٛمدي٣من وحتقيم٦م اجلدران إلم  اظمُمٜمد يمًمء خمتٙمػ

ايمتالَمٝمذ  ىم٣من، ىمٙمام ٞمٓمرت دم وصمف سمٙمٚمٝمذ ىمٛم٦م أؾم٣مهد حمٚمد ايمدرة ---ىمؾ رء سمٕمغم --َمت٣مريس

خي٣ميمػ ىمؾ َمقافمٝمد  يراومٌقن اظمُمٜمد صمٝمدا ىم٣مٞم٦م إرض سمتحقل إلم َمرج أطمي وىم٣من ٞمٝم٣ًمن

وومػ َمدير اظمدرؽم٥م يمٝمٔمٙمـ أؽمامء ، زمدأت أؽمٚمع صقسم٣م صمٜمقري٣م خيؼمق ؽمٚمع اجلٚمٝمع ---هذا ايمٔم٣مم

اطمتٖمك ايمِمقت داطمؾ ضمٛمجرسمف شمؿ ضم٣مول ، فمٛمف ىمؾ إؽمامء ايمتالَمٝمذ إوائؾ دم اظمدرؽم٥م نم٣مزم٦م

ومقاه همخرج ايمِمقت ومقي٣م ىمٟمٞمف اجلٙمجٙم٥م أزمٛم٣مئل إفمزاء يمٛمِمٖمؼ مجٝمٔم٣م  اؽمتجٚمع --َمـ صمديد

ايمدرة فمٛمده٣م رهمع  َمرسم٥ٌم ايمممف ايمتٙمٚمٝمذ حمٚمد- --يمذي ضم٣مز فمعم اظمرسم٥ٌم إولمإول ا يمٙمتٙمٚمٝمذ

سمقهج٣م وصٜمٝمؾ اخلٝمقل يٟمطمذ َمداه  ايمتالَمٝمذ رؤوؽمٜمؿ مجٝمٔم٣م إلم ايمًامء ىم٣مٞم٦م ايمُمٚمس سمزداد

أصْمػ اجلٚمٝمع وزمٛمٓم٣مم مل ٞمٔمٜمده ؽم٣مزمٗم٣م وزم٘مؾ  --ايمٝمامم وَمـ همقق اهل٣مَم٣مت ئمػم هب َمـ

 ارسمٖمع ايمِمقت ---٦م اجل٣ٌمه ىم٣مٞم٦م اهل٣مَم٣مت َمرهمقفم٥مارسمٖمٔم٦م إيدي ضمتك َٓمً- --هدوء

، وهم٠مادي هم٣مَمتزصم٦م إؾمٝم٣مء زمٌٔمّمٜم٣م زمالدي يمؽ ضمٌل---زمالدي ---مجٝمال ووافمدا ه٣مدرا ---فم٣ميمٝم٣م
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ايمقؿمـ زمٟممجؾ صقره وأطمذت ايمٔمِم٣مهمغم سمًٌح دم ايمٖمّم٣مء سمٔمد  همت٘مقٞم٦م يمقضم٥م صمديدة جتعم همٝمٜم٣م

 فمٛمده٣م، وايمٗمٌّم٣مت سمتٔم٣ملمؿمٗمقس ايمٖمرح وإصقات سمٛمٌٔم٧م َمـ ضمٛم٣مصمر ايمتالَمٝمذ َمدوي٥م 

ايمُمقارع واحل٣مرات واظمدن  وصمدت ٞمٖمز زمكم احلُمقد ايم٘مٌغمة ايمتل جت٣موزت ايم٣ٌمضم٥م اظمدرؽمٝم٥م إلم

 -أردد َمع ايمتالَمٝمذ زم٣ميمدم زم٣ميمروح ٞمٖمديؽ ي٣م ؾمٜمٝمد، وايمتل سمقزفم٦م فمعم اَمتداد ايمقؿمـ، ايمٔمتٝمٗم٥م

خ0اٌذساعخخاٌنمذّخ
 إلم ايمُمٜم٣مدة إلم َمِم٣مف ايمٖمرح يٛمٗمٙمؽ احلٛمكمو ضمٝمٛمام سمٛمٌض احلروف زمكم ضمٛم٣مي٣م ايمُمقق

سمتج٣موز ضمدود إيمقان اظممموفم٥م َم٣ًمضم٥م ايمّمقء اإلٞم٣ًمين سمرسمًؿ ايمُمٜم٣مدة ومقس ومزح فمعم و

ؾمٖم٣مه ايمْمٖمقيم٥م ايمٔمذزم٥م يمتتحقل إلم اؽمتج٣مزم٣مت إٞم٣ًمٞمٝم٥م متتزج همٝمٜم٣م ايمتّمحٝم٥م زم٣ميمدَم٣مء زم٣ميمؼماب 

٣مٞمٝم٥م اظمِمٖم٣مة سمػمز ايمٔم٣مؿمٖم٥م اإلٞمًو يتٔمٚمؼ احلدس زمٖمٔمؾ ايمُمٜم٣مدة زمٟمفمامق ايمالؾمٔمقرو اظمٗمدس

َمقٞمقيمقصمٝمتف سمرسمًؿ دم وؽمط ايمزضم٣مم يمتممق يم٘مـ سمراسمٝمؾ احلدث وو ايمٖمدائلو زمٌٔمدهي٣م ايمْمٖمقرم

 -َمـ صمديد زمكم فمٝمٛمل ايمدرة ؾمٚم٣ًًم صمديدة سمتٛمًٚمٜم٣م روايب إرض ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥م

اظمتٖمقق إول يمٙمٗم٣مص فمٌد ايمرمحـ ضمًـ اٞمٚمقذج صمديد ظمّمٚمقن ومديؿ محٙمٛم٣م همٝمف ايمٗم٣مص إلم 

ر َمـ ايمتّمحٝم٥م ايمذي أؿمره يمٛم٣م ايمٗمرآن ايم٘مريؿ َمـ طمالل َمٖمٜمقم ايمُمٜم٣مدة ايمتل أضمّم٣من ايمٌٔمد أطم

 -هل دم هن٣مي٥م اظمْم٣مف طمٙمقد ٓ يًتْمٝمع ايمٔمٗمؾ ايمٌممي أن يتِمقر أزمٔم٣مده اظمتجددة

ٞمحـ إذًا أَم٣مم ٞمص ومِميص خيتزل همٝمف ايمٗم٣مص ضم٘م٣مي٥م ايمْمٖمقيم٥م ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥م ايمتل يراهمٗمٜم٣م 

احلزن إلم رؽمؿ َمٙمحٚم٥م إٞم٣ًمٞمٝم٥م سمًٖمؽ همٝمٜم٣م َمقىم٤م احلجر ايمٖمٙمًْمٝمٛمل دم همج٣مئٔمٝم٥م جت٣موزت 

يتحقل همٝمٜم٣م ايمػمسمٗم٣مل ايمٖمٙمًْمٝمٛمل إلم رص٣مص٣مت صمٜم٣مد سمرؽمؿ أيّم٣ًم و ايمدَم٣مء يمؼمسمقي إرض

همقق َمآذن اظمًجد إومٍم همّم٣مًء زمرسمٗم٣ميمٝم٣ًم يٙمقح يمٙمٚمؼمومٌكم طم٣مرج إرض ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥م فمقدة 

 هؿ زم٣ميمػمسمٗم٣مل احلٝمٖم٣مويايمٗم٣مص أضمد ه٠مٓء اظمؼمومٌكم ايمذيـ َم٣م زايم٦م ختتزن ذواىمرو ٕروٜمؿ

ضمٌل وهم٠مادي  زمالدي يمؽ---زمالدي ---مجٝمال ووافمدا ه٣مدرا ---ارسمٖمع ايمِمقت فم٣ميمٝم٣م)) ---

جتعم همٝمٜم٣م ايمقؿمـ زمٟممجؾ صقره وأطمذت  همت٘مقٞم٦م يمقضم٥م صمديدة، هم٣مَمتزصم٦م إؾمٝم٣مء زمٌٔمّمٜم٣م

 ((ايمٖمرح ايمٔمِم٣مهمغم سمًٌح دم ايمٖمّم٣مء سمٔمد ؿمٗمقس

يروم٤م َم٣م  ختزٞم٥م سمتٟمرج أَم٣مَمف دم ايمْمريؼَمـ طمالل ٞمِمف َم٣م زايم٦م ؿمٖمقيمتف اظمو إذن ايمٗم٣مص

ٓ يٛمًك َمٛمف سمٔم٣مزمغم ايمقصمف فمٛمد ٞم٣ًمء و يرومٌف إؿمٖم٣مل فمٛمد َمرورهؿ دم ايمْمروم٣مت همٜمق يٟميمػ ؿمرومف
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ىمٟمٞمف يريد أن ي٠مىمد يمٛم٣م إن ؿمٖمقيم٥م حمٚمد ايمدرة اخلريْم٥م ايمدَمقي٥م و احلل ايمٙمقايت ىمـ َّ ئمؼموٛمف

تٝمٗمظ زمٖمٔمؾ َم٣م رآه ايمٔم٣ممل فمعم ؾم٣مؾم٣مت يمٙمُمٜم٣مدة ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥م هل اَمتداد يمْمٖمقيمتف ايمتل زمدأت سمً

 -ايمتٙمٖمزة

خ0عْىٌٌٌعْخخاٌشيبدحخيفخِفيٌَخاٌمبصخػجذخاٌشمحٓخؽغٓ
زمكم ايمُمٜم٣مدة سمتًٙمؼ ايمْمٖمقيم٥م ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥م ايمتل و زمكم احلٌؾ ايمني يمٙمٗم٣مص فمٌد ايمرمحـ ضمًـ

ايمُمقق ايمتل و آنمؼماب إو٣مهم٥م إلم يمقافم٨م احلٛمكمو ايمٕمرزم٥مو محٙم٦م فمعم فم٣مسمٗمٜم٣م مهقم ايمرضمٝمؾ

يمُمخِمٝم٥م ايمٗم٣مص ايمتل ( واظمتٖمقق إول)اظمتِمٖمح يمٛمص ايمٗم٣مص و ط ايمْمٖمقيم٥م زمٚمرازمع ايمٙمٜمقسمرزم

ايمرفمٝمؾ إول َمـ إؿمٖم٣مل ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝمكم ايمذيـ ُيٙمٚمقن زم٣ميمقصقل إلم  ؽمٔم٦م إلم أن سم٘مقن

 ؾمخِمٝم٥م حمٚمد ايمدرةو ؿمٖمقيمتفو همٙمًْمكم حتريرًا جيد أن سمْم٣مزمٗم٣مً َمريرًا زمكم ؾمخِمٝم٥م ايم٘م٣مسم٤م

ٞمٚمقذصم٣ًم واضمدًا يمْمٖمؾ ؾمخِمٝم٥م ايمٗم٣مص و ٝمتكم ؾمخِمٝم٥م ايمدرةخِمؿمٖمقيمتف أيّم٣ًم هم٘مال ايمُمو

 -يػمَم٨م ضمٝم٣مسمف يمٝمٔمقد إلم َمرازمع ايمِم٣ٌمو همٙمًْمٝمٛمل ُيٙمؿ

يم٘مٛمٜم٣م و ٓ سم٘مٚمـ اظمُم٘مٙم٥م دم ايمٛمص دم ايم٣ًٌموم٣مت ايمتل يٟميمٖمٜم٣م إؿمٖم٣مل يمٙمٖمقز زمجقائز دٞمٝمقي٥مو

ايمٗم٣مص دم  هذا َم٣م أؿمرهو ايمٔمرضو سمٌدو َمريرة دم ايم٣ًٌمق َمـ أصمؾ ايمُمٜم٣مدة دهم٣مفم٣مً فمـ إرض

 -ٞمِمف

خ0ٌٍمبصخػجذخاٌشمحٓخؽغٓخ#ادلزفٌقخاألًي$اٌزمُْْخادلفشدارِخٌنضخ
يٌدو أن ايمٗم٣مص فمٌد ايمرمحـ ضمًـ دم ٞمِمف اظمتٖمقق إول ايمذي محؾ إيمٝمٛم٣م ايمٌٔمد 

ايمٗمٝمؿ ايمتٔمٌغمي٥م و ُمٜم٣مدي دم ذاىمرة ايمْمٖمؾ ايمٖمٙمًْمٝمٛمل سمتٟمرصمح َمٖمرداسمف زمكم ايمٖمـ اظمٗم٣مرمؽمتآ

ات ايمتل اؽمتخدَمٜم٣م ايمٗم٣مص دم ٞمِمف مل سمرد أن سمٖمِمح فمـ يمٙمٛمص ايمٗمِميص ذيمؽ أن اظمٖمرد

أهاره٣م اظم٣مورائٝم٥م زمُم٘مؾ َمقٞمقيمقصمل زمٗمدر َم٣م أرادت أن سم٠مىمد فمعم َمٔمٝم٣مري٥م ايمٙمٕم٥م ايمتل يٙمتٗمٚمٜم٣م 

 -ايمٛم٣مس دم أضم٣مديثٜمؿ

اطمتزٞم٦م دم ذاىمرهت٣م زمٔمدًا ؾمٔمقري٣مً جئمؾ اإلٞم٣ًمن يٙمتِمؼ و َمٖمردات محٙمٜم٣م إيمٝمٛم٣م ايم٘م٣مسم٤م

ٞمحـ مجٝمٔم٣ًم و ٣م صٛمٔمتف َمـ أصمٛمح٥م يمتحٙمؼ زمخٝم٣مهل٣م دم همّم٣مءات ؿمٖمقيمٝم٥مزم٣ميمٔم٣مؿمٖم٥م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م أىمثر مم

يم٘مٛمٜم٣م فمٛمد ايم٘م٣مسم٤م و زم٣ميمت٣مرم هل ؿمٝمقر سمتٛمٗمؾ زمكم أنمِم٣من احلٝم٣مةو ٞمٔمرف أن ايمْمٖمقيم٥م هل ضمٙمؿ

يم٘مـ ٕن ايمْمٖمقيم٥م و زمدت ؿمٖمقيم٥م سمٛمتٗمل َمٖمرداهت٣م زمُم٘مؾ دومٝمؼ ٓ ٕن ايم٘م٣مسم٤م يتِمٛمع ذيمؽ
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ل زمٔمد هذا ايمٌماع اظمرير َمع آيم٥م ايمقضمُمٝم٥م ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥م ٞمٖمًٜم٣م سمٔمٝمش َمرضمٙم٥م ايم٘مٜمقيم٥م همٜم

ٓ سمٔمٛمل ايم٣ًٌمق ايمذي يٛمتٜمل زمج٣مئزة َمًٙمٝم٥م زمٗمدر َم٣م و ايمِمٜمٝمقٞمٝم٥م سمٔمل زمٟمن احلٝم٣مة ٓ سمٔمٛمل ايمٙمٔم٤م

هذه ـم٣مهرة سمٖمرد هب٣م ايم٘م٣مسم٤م إذ صمٔمؾ و هل سمِمػ اظمتٖمقق إول ايمذي يِمؾ إلم َمرسم٥ٌم ايمُمٜم٣مدة

 أزمٔم٣مده٣مو حمتقى ومّمٝمتف يدركو ايمْمٖمقيم٥م ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥م رصماًل ضم٘مٝماًم ئمل أهمٔم٣ميمف

ؽمٚمع  زمدأت أؽمٚمع صقسم٣م صمٜمقري٣م خيؼمق ---وىم٣من ٞمٝم٣ًمن خي٣ميمػ ىمؾ َمقافمٝمد هذا ايمٔم٣مم))

، اظمدرؽم٥م نم٣مزم٦م فمٛمف ىمؾ إؽمامء وومػ َمدير اظمدرؽم٥م يمٝمٔمٙمـ أؽمامء ايمتالَمٝمذ إوائؾ دم، اجلٚمٝمع

اؽمتجٚمع ومقاه همخرج ايمِمقت ومقي٣م ىمٟمٞمف --صمديد اطمتٖمك ايمِمقت داطمؾ ضمٛمجرسمف شمؿ ضم٣مول َمـ

َمرسم٥ٌم ---مجٝمٔم٣م يمٙمتٙمٚمٝمذ إول ايمذي ضم٣مز فمعم اظمرسم٥ٌم إولم اجلٙمجٙم٥م أزمٛم٣مئل إفمزاء يمٛمِمٖمؼ

 ((ايمتٙمٚمٝمذ حمٚمد ايمدرة ايمممف

اظمٔم٣مٞم٣مة ايمٗم٣مؽمٝم٥م ايمتل ئمٝمُمٜم٣م و زمٗمل أن ٞمٗمقل إن يمٙمٛمص أزمٔم٣مدًا أطمرى حتٚمؾ اهلؿ ايمٖمٙمًْمٝمٛمل

 -أزمٔم٣مدهسمِمقر و هل حتت٣مج إلم ومراءة أطمرى سمػمز ذيمؽ اهلؿو ىمؾ َمٌٔمد فمـ أروف
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 أثؼبدخاٌزوشّبدخيفخآفبقخاٌنفغْخ-0

خ0يفخٔضخاٌـٌْسخادليبعشحخٌٍمبطخ
 اٌجزٌيخاحملغٌة/خادلغشة

خاٌـٌْسادليبعشح
 0اٌجزٌيخاحملغٌة

 أسمذىمريـ ايمٗم٣مفم٥م ايمٔمتٝمٗم٥م-- أسمذىمري اٞمًٝم٣مب أٞمٕم٣مم فمقد

 -!-ىمٛم٣م َمٔم٣م ؟--واجلدران اظمْمٙمٝم٥م

، ايمٗم٣مفم٥م فمتٝمٗم٥م- ّمقر أَمًٝم٥مذه٦ٌم حل، وؤم٦م َمٔمْمٖمٜم٣م ذاك اظم٣ًمء اظمٚمْمر فمعم ىمتٖمٜم٣م

-- ىمراد سمًٚمع أٞمٝمٛمٜم٣م فمٛمد اجلٙمقس-- صمدراهن٣م َمْمٙمٝم٥م زمْمالء سمٔمػم فمـ َمرور أصمٝم٣مٓ وأصمٝم٣مٓ

-- سمذىمرت ذاك اظم٣ًمء اظم٣مؿمر وأٞمٕم٣مم فمقد ضمزيـ-- صمٙمس ومرهب٣م ؾمٔمرت ومرب أٞمٖم٣مؽمف َمٛمٜم٣م

 ؟--يمؽواجلدران اظمْمٙمٝم٥م همٜمؾ سمذىمر ذ --سمذىمرت ايمٗم٣مفم٥م ايمٔمتٝمٗم٥م

وومٖم٦م سمٛمتٓمر َمرور ؽمٝم٣مرة ، د أَمًٝم٥م ؾمٔمري٥م وفمزهم٣م ضمزيٛم٣م يِمحٌٜم٣منم٣مدرت ايمٗم٣مفم٥م زمٔم-- 

ايمتٖم٦م زمٚمٔمْمٖمٜم٣م إؽمقد اسمٗم٣مء ومْمرات ، رذاذ اظمْمر اظمت٣ًمومط يٛمٔمش روضمٜم٣م احلزيٛم٥م-- أصمرة

 :همتح ايم٣ٌمب وم٣مئال-- أوومػ ايمًٝم٣مرة ومرهب٣م-- فم٣مزمرة

، ٓم٥مسمرددت حل- ومد يْمقل اٞمتٓم٣مرك دون َمرور ؽمٝم٣مرة-- سمٟمطمر ايمقوم٦م-- اجلق زم٣مرد-- سمٖمّمقم,

أدار ذيط َمقؽمٝمٗمل يم٘من ايمِمٚم٦م اظمْمٌؼ -- صمٙم٦ًم ومرزمف دون ىمٙمٚم٥م --زم٣مدرت زم٣ميمرىمقب

أضم٦ًم دفء ىمٖمف وهق يٙمػ -- نم٣مزم٦م َمع أٞمٕم٣مم ايمٔمقد احلزيـ-- أٞمٕم٣مم فمقد سمٔمُمؼ ؽمامفمف-- زمٝمٛمٜمام

 --ؾمٔمر زم٣مرسمٔم٣مؾمٜم٣م-- يدهي٣م ايم٣ٌمردسمكم

 :اي٘م٣مد يًٚمع ردت زمِمقت ل ؟--ايمػمد؟ …َم٣م زمؽ سمرسمٔمُمكم,

ٞمزع َمٔمْمٖمف  --يمٖمٓم٦م ه٣مسمف ايم٘مٙمامت يمتٜمرب َمـ ؽم٠مايمف- هذه ايمٙمٝمٙم٥م-- زمعم ايمػمد وم٣مرس,

ؾمٔمرت دفء أٞمٖم٣مؽمف -- ووؤمف فمعم ىمتٖمٝمٜم٣م رنمؿ أهن٣م سمرسمدي َمٔمْمٖم٣م يم٘مٛمف ؾمٖم٣مف فمعم ضمد زفمٚمف

أطمذ ىمٖمٝمٜم٣م ايم٣ٌمردسمكم وووع فمٙمٝمٜمام ومٌٙم٥م َمـ ؾمٖمتٝمف اظمحٚمقَمتكم فمّٙمف -- وهق يٙمٖمٜم٣م زم٣مظمٔمْمػ

ايمٕمِم٥م دم احلٙمؼ --  سمٛمٌس زمٌٛم٦م ؾمٖم٥م ؿمٝمٙم٥م ايمْمريؼمل --يزرع ايمدفء واحل٤م دم ومٙمٌٜم٣م اجلريح
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اومٌٙم٥م ؾمٖمتٝمف  اظم٥ًم ىمٖمف ايمداهمئ ول ل- اجلرح نم٣مئر وفمٚمٝمؼ، ايمدَمٔم٥م اظمتدهمٗم٥م َمـ َمٗمٙمتٝمٜم٣م، ختٛمٗمٜم٣م

 --وؽم٠مال ومٙمؼ-- َمثٗمؾ هبؿ حمغم --زرفمت٣م ايمدفء دم ومٙم٤م َمً٘مقن زمحزن ىمرزمالئل

 :وم٣مئالضمدق دم فمٝمٛمٝمٜم٣م ؿمقيال شمؿ زهمر ، اومؼمب َمٛمٜم٣م أىمثر أَمًؽ يدهي٣م

-- ٞمٕم٣مم فمقد ؿم٣مظم٣م فمُمٗمٛم٣م ؽمامفمف َمٔم٣مأ-- ُيزٞمؽ ي٣م صٕمغميت َم٣م-- فمٝمٛم٣من ضمزيٛمت٣من هذا اظم٣ًمء-- ,

 --سمتٛم٣مد ضم٣من يمؽ أن سمٛمز او َم٣مأ-- َمـ ومٝمد ذاك ايمزائر احلزيـ ايمٛمٓمرات أيمـ سمتحرر

ىمٝمػ سمٛمًك ضمزٞم٘مام -- رددت دم داطمٙمٜم٣م ىمٝمػ سمٛمًك أو ضمتك سمتٛم٣مؽمك، ٞمٓمرت إيمٝمف زمِمٚم٦م

هل إومدار سمٖمروم٘مام َمـ  وه٣م-- همرح وهؿ َمُمؼمك وم٣مؽمٚمتٜم٣م-- ٞم٣م مجٔم٘مام ؿمقيالضمز-- اجلٚمٝمؾ َمٔم٣م

 --ىمؾ دم ؽمٌٝمؾ وأىمثر ايمًٌؾ ضمزٞم٣م وَمرارة ؽمٌٝمٙمٜم٣م --صمديد

أي ضمظ هذا وأي٥م  ؟--أم ئم٣مسم٤م أٞمٖمًٜمام-- أئم٣مسم٤م ايمٗمدر ايمذي همرومٜمام-- يًقد ايمِمٚم٦م زمٝمٛمٜمام

 ؟--أي ومدر ؽم٣مومٛمل يمتٙمؽ إَمًٝم٥م-- رددت ه٣مسمف ايمٔم٣ٌمرة سمٙمقم ٞمٖمًٜم٣م ؟--صدهم٥م صمٔمٙمتٛمل ايمتٗمل زمف

فمقد  وجيٚمٔمٛم٣م دم وم٣مفم٥م فمتٝمٗم٥م فمػم أَمًٝم٥م داهمئ٥م زمٛمٕمامت اوسم٣مر-- يٖمرومٛم٣م ايمزَمـ-- يمٛمٙمتٗمل َمـ صمديد

-- يتذىمر أٞمثك ايمٗمٙمؼ-- يتذىمره٣م-- يٙمٖمٛم٣م ايمِمٚم٦م َمـ صمديد-- ضمزيـ يمٝمزرع ايمدفء دم َم٣ًمء َم٣مؿمر

 :يتذىمر يقَم٣م نمّم٤م َمٛمٜم٣م وم٣مئال- -أٞمثك احلٙمؿ اظمٕمت٣مل-- أٞمثك احلٙمؿ اجلٚمٝمؾ أٞمثك ايم٠ًمال ايمٗمٙمؼ

 --ؽمتٗمّمكم فمٚمرك سمٌحثكم فمـ هاب,

-- رضمٙم٦م فمٛمؽ سمٙمؽ اظمالَمح يقم اجلٚمٔم٥م احلزيـ-- سمٌحثكم فمـ َمالَمح و٣ٌمزمٝم٥م ايمٗمًامت

 ؟--أم سمراك ايمٖمتف-- آٓ متؾ آٞمتٓم٣مر، وسمٛمتٓمريـ-- وزمٗمٝم٦م سمٛمتٓمريـ

همتٗمد زمًٚمتؽ أ-- اهمتٗمد دفء أي٣مم َمّم٦م، اهمتٗمدك-- واحلٙمؿ اجلٚمٝمؾ-- أٞمثك ايمٗمٙمؼ ي٣م-- 

 همٜمؾ-- فمػم اٞمًٝم٣مب اٞمٕم٣مم فمقد وسمري٥م-- نٔاأسمذىمرك -- زمٔم٣مظمؽ ايمٛمٗمل-- ضمٙمؿ َمٔمؽأ-- اظممموم٥م

 ؟---أسمذىمريـ ايمٗم٣مفم٥م ايمٔمتٝمٗم٥م واجلدران اظمْمٙمٝم٥م همٜمؾ سمذىمري؟ سمذىمريـ

 ؿمٛمْم٣من,ايمٌتقل اظمحجقب

خأثؼبدخاٌزوشّبدخيفخآفبقخاٌنفغْخ
 ٌة/خادلغشةاٌجزٌيخاحملغ0خيفخٔضخاٌـٌْسخادليبعشحخٌٍمبطخ

خ0اٌذساعخ
ختتزل ايمٙمحٓم٣مت اظمدهُم٥م و ضمٝمٛمام سمتحقل إصمٛمح٥م إلم زم٣ًمط ريح أطمي ئمػم آهم٣مق اظمجٜمقل

 أنمٛمٝم٣مت احلٛمكمو َمٜم٣مصمرة سمٌٔم٧م دم ايمٛمٖمس ذىمري٣مت فمٚمٝمٗم٥م سمٛمٗمؾ إيمٝمؽ ؽمٔمػ ايمِمٚم٦م دم مه٥ًمٍ 
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يٛمف ممْمر سمز اؽمتٌْم٣من ايمٔمٗمؾ ايم٣ٌمؿمـ يمغمؽمؿ اإلٞم٣ًمن فم٣مظمف أطمر فمػم َم٣ًمءٍ و ؾمقق ايمالؾمٔمقرو

 -ومْمرات ايمٛمدى ايمتل يٛمٖمٔمؾ اخلغم َمـ رذاذه٣م ايمٔمْمر

سمتٚمحقر ومِم٥م ايمْمٝمقر اظمٜم٣مصمرة دم أفمامق ٓؾمٔمقر ايمٗم٣مص٥م ايمٌتقل اظمحجقب َمـ طمالل 

فمٚمٝمٗم٥م إزمٔم٣مد ذات اٞم٘م٣ًمرات ممتدة سمٖمتح َمٛمٜم٣م ٞم٣مهمذة واضمدة سمتًع يمٔمٝمٛمكم سمٛمٓمران إلم  َمٖم٘مرةٍ 

َمٔمٜم٣م يمقفم٥م  سمتدهمؼ ايمذىمري٣مت ضم٣مَمٙم٥مً  آهم٣مق اظمجٜمقل اظمٔمٙمقم دم ايمذات إٞمف ؾمٔمقر ايمِمٚم٦م ضمكم

ضمٛمكم ايمدفء ذيمؽ أن زمرودة اجلق صمٔمٙم٦م أٞمٖم٣مس ايم٘م٣مسم٥ٌم متأل ايم٘مقن رذاذًا َمٙمتٜم٣ٌمً و ايمُمقق

ىمٟمن هدوء ايمٙمٝمؾ اظمخٝمؿ همقق ايمذاىمرة يٖمتح صٖمح٥م صمديدة دم آهم٣مق جمٜمقل احل٤م و زم٣ميمُمقق

 -اإلٞم٣ًمين ايمذي يريد أن سمٛمْمٌع َمٔم٣مظمف همقق اجلٌكم واومٔم٣ًم ضمٗمٝمٗمٝم٣مً 

ِم٥م فمٛمد ايم٘م٣مسم٥ٌم حتقيم٦م إلم ٞم٣مهمذة ٓ سمتًع إٓ ظمقومٖمكم اشمٛمكم ىمالمه٣م يٌح٧م فمـ َمقؿمٟم ومدم ايمٗم

يٟميت اظم٣ًمء احلزيـ ايم٣ٌمرد يمٝم٠مىمد فمعم محٝمٚمٝم٥م ايمٔم٣مؿمٖم٥م اظمٙمتٜم٥ٌم دم و دم ؽم٣مضم٥م ايمالؾمٔمقر فمٛمد أطمر

أفمامق ايمٛمٖمس سمٙمؽ هل َمُم٘مٙم٥م ايمٗمِم٥م ايمٛم٣ًمئٝم٥م ايمتل حتقيم٦م دم فمٌمٞم٣م إلم ؽمغمة ذاسمٝم٥م سمرؽمؿ 

يٖمتٗمد إلم سمٟمزم احلدث زمحٝم٧م جئمٙمؽ سمتٛم٣مؽمك و سم٥ٌم َمـ طمالهل٣م َمقومٖم٣ًم طم٣مص٣ًم يٖمتٗمد إلم ايمٔمٗمدةايم٘م٣م

َمـ طمالل ايمٙمٕم٥م ايمُم٣مفمري٥م اظمٔمػمة اظمقضمٝم٥م أٞمؽ سمٗمرأ ومِم٥م ؾمٔمري٥م هذه ايمٙمٕم٥م جتٔمٙمؽ سم٠مىمد َمـ 

َم٣م أمجؾ أن و طمالل َمٖمرداهت٣م اظمت٣ًمووم٥م فمػم آهم٣مق ايمرزمٝمع إطمي جتٔمٙمؽ سمٔمٝمش ضم٣ميم٥م ؾمٔمري٥م

 -ُمٔمر دم همـ ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمةيتداطمؾ ايم

يمق و -ومِم٥م سمٗمؼمض َمـ ايمُمٔمر يمٕمتف ايمٖمٛمٝم٥م همتٛمٗمؾ ايمٗم٣مرئ َمـ ٞمص ومِميص إلم ٞمص ؾمٔمري

أٞمؽ سمِمٖمح٦م هذه إَمًٝم٥م ايمُمٔمري٥م أو ومؾ ايمٙمٕم٥م ايمُمٔمري٥م دم ايمٗمِم٥م يمقصمدت فمزهم٣ًم ضمزيٛم٣ًم 

ٕضم٦ًًم دفء احلٛمكم اإلٞم٣ًمين ايمذي و يمًٚمٔم٦م إلم ذيط َمقؽمٝمٗمل ي٘من أفمت٣مهب٣مو يِمحٌٜم٣م

 -يمٝمديـ ايم٣ٌمردسمكميٙمػ ا

ايمٌتقل اظمحجقب حمْم٥م َمـ حمْم٣مت ايمذىمري٣مت ايمتل سمرسمًؿ ؽمغمة ذاسمٝم٥م سمٔمػُم حمٝمط ايمِمٚم٦م 

 -زم٣مضمث٥م فمـ ومقاهمؾ ايمتقازمؾ ايمٗمِمِمٝم٥م يمؼمسمًؿ وردة زمٝمّم٣مء فمعم صمٌكم إدب
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 اخلْبيخاجلبِؼخيفخاٌجؼذخاإلٔغبِٔ-3

خ##دَخاٌؼزاسٍخٌْظخٌه))خيفخلظخ
خأِبِٔخزلّذخٔبطش$عٌسّب#0خٌٍمبطخ

خ0ٌمظخا
 دَخاٌؼزاسٍخٌْظخٌه

 ---حم٣مٌل حم٣مٌل أن أؽمتًٙمؿ يمرنمٌتؽ اجل٣محم٥م ايمٝمقم، ٓ سمٗمؼمب َمٛمل--- إيمٝمؽ فمٛمل

 ---ٓ يٕمّرك َم٣م ؽمٚمٔمَتف َمٛمف--- ويم٘مـ ٓ وأيمػ ٓ--- هذا َم٣م وم٣ميمف أيب! !؟؟ُزهّم٦م ايمٔمروس إيمٝمؽ

 ---فمث٦م هم٣ًمداً --- فمُم٦َم وٝم٣مفم٣مً 

 ---أو صمدة ٕضمٖم٣مدك، همٙمـ أرى أن أىمقن أَم٣ًم ٕوٓدك

 ---وفمٛمدَم٣م اهتدي٦م أسمٝم٦م إرمّ ، ٣مىمـدرَت ايمدٞمٝم٣م أمجٔمٜم٣م وأٞم٦م سمٖمرغ رنم٣ٌمسمؽ دم ىمؾ إَم

ٌّٙمٜم٣م أضمد، مل يٙمٚمًٜم٣م أضمد--- رزمٝمٔم٣مً  16إلم ؿمٖمٙم٥م مل سمتج٣موز ال مل سمالَمس ، مل يّمٚمٜم٣م أضمد، مل يٗم

 ---مل يًتٛمُمؼ أضمد رائح٥م ايمٔمذارى َمٛمٜم٣م، ؾمٖمت٣مه٣م ؾمٖم٣مٍه ومط

 ---سمتُم٘مؾ دم ذاك ايمقوم٦م أذهٙمتؽ ؿمٖمقيمتٜم٣م وأٞمقشمتٜم٣م ايمتل زمدأت

ؽمقاد ، يمقن ايمًامء دم فمٝمٛمٝمٜم٣م، زمراءهت٣م، يمٖمت٣مهت٣م، ضمرىم٣مهت٣م، ضمٝم٣مؤه٣م، هب٣مؤه٣م، أدهُمؽ صقهت٣م

ارسم٣ٌمىمٜم٣م ىمٙمام ؽم٘م٦ٌم ىمقب َم٣مء أو ومّدَم٦م يمؽ همٛمج٣من ، زمٝم٣مض ايمثٙم٨م دم وصمٜمٜم٣م، ايمٙمٝمؾ دم ؾمٔمره٣م

 !!!ومٜمقة ضمٝمٛمام ىمٛم٦َم سمزور وايمده٣م

 !!!يقم فمرؽمؽ واٞمتح٣مري--- إّٓ ايمٝمقم وىمؿ ىمٛم٦ُم أرى دم فمٝمٛمٝمؽ ٞمٓمرات مل أدرىمٜم٣م

 ---حم٣مٌل حم٣مٌل أن أؽمتًٙمؿ يمرنمٌتؽ اجل٣محم٥م ايمٝمقم، ٓ سمٗمؼمب َمٛمل--- إيمٝمؽ فمٛمل

 ---يمـ أدفمؽ مت٣مرس َمٔمل يمٔم٥ٌم اٞمزٓق ؾمٜمقاسمؽ زمٚم٣ًمَم٣مت أٞمقشمتل

 ---أهي٣م ايمٕم٣مرق زم٣مظمٛم٘مر وايمُمٜمقات

 ---أهي٣م اظمثٗمؾ زم٣مٔشم٣مم واخلْم٣مي٣م
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 ---َمٔمٜم٣م إلم ضمدود اظمقتؽمٟمضم٣مرب ؾمٜمقسمؽ ايمٝمقم ويمق وصٙم٦ُم 

 ---يمـ أؽمٚمح زم٣مرسم٘م٣مب طمْمٝمئتؽ ايمٌٔمد اظمئ٥م َمٔمل

 ---يمـ أىمقن وروم٥م زمٝمّم٣مء سم٘مت٤م فمٙمٝمٜم٣م ىمٝمٖمام اسمٖمؼ شمّؿ متزومٜم٣م ىمٝمٖمام سمُم٣مء

همٖمل ومٙمٌل ؽمقاد أفمٓمؿ ضم٣مومد فمٙمٝمؽ ، ٓ يٕمّرك همًت٣مين إزمٝمض ايمذي أيمًٌٛمل إي٣مه أيب ايمٝمقم

 ---وفمعم أَمث٣ميمؽ

 ---اظمئ٥م دم سمٖمريغ ؾمٜمقاسمؽ( زمٔمد 1يمـ أومٌؾ أن أىمقن ايمرومؿ )

 ---همٙمؽ اظمح٣مل ورم آٞمتح٣مر

 ---افمتٗمدوا أٞمٛمل طمٙمٔم٦ُم شمقب ايمْمٖمقيم٥م ايمٝمقم يم٘مٛمٛمل يمـ أسمٛم٣مزل فمـ شمقب أٞمقشمتل يمؽ

 ---حم٣مٌل حم٣مٌل أن أؽمتًٙمؿ يمرنمٌتؽ اجل٣محم٥م ايمٝمقم، ٓ سمٗمؼمب َمٛمل--- إيمٝمؽ فمٛمل

ذاك ايمٖمٗمغم ، أصمػمين وايمدي--- وُأصمػمُت فمعم اطمتٝم٣مرك--- مجٔم٦َم َم٣مل ايمدٞمٝم٣م ورَمٝمتف زمكم يدي

 ---اظمٔمدم اظمثٗمؾ زم٣ميمديقن

 ---ايمتل هل أٞم٣م--- وُزهّم٦م ايمٔمروس يمؽ

 ---وايمذي هق أٞم٦م، وُأفمدَم٦ُم إلم رصمٍؾ َمٙمّقث زمخْم٣مي٣مه

يمـ أرى أن زمجرح --- وصمرح ومٙمٌل ايمٝمقم زمزدّم إيمٝمؽ يم٘مـ، يمٗمد أَم٣مسمٛمل أيب اظمٝمت٥م إولم

 ---آطمر ٕٞمقشمتل

وايمدي ايمذي ٞمًػ ايمٝمقم --- ٚم٥ًم افمؼماض فمٙمٝمؽ أَم٣مم وايمديمل أىمـ أصمرؤ فمعم ايمتٛمٖمس هب

وىمؿ زم٘م٦م أَمل ٕصمقم وهل سمرصمقه --- ىمؾ رء--- وىمؾ رء يب، فمقاؿمٖمل، أٞمقشمتل، ؿمٖمقيمتل

 ---أن يٌّدل رأيف

 ---ويم٘مٛمّف اظم٣مل ايمذي أصّؿ آذاٞمف فمـ ٞمداءاهت٣م وزم٘م٣مئٜم٣م اظمًتٚمٝم٦م

 ---وأن

زيم٦َم  ٦َم زم٣مهب٣م زمْمريٗم٥م وىمٟمٞمؽ سمُمٔمر أّٞمؽ َم٣مأن وزمٔمد أن وٚمتٛم٣م نمرهم٥م واضمدة ىمٛم٦َم ومد أنمٙمٗم

 ---سمنق إٞمقشم٥م هوم٥مً 
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 ---ٓ وأيمػ ٓ

 ---يمؽ اظمح٣مل ورم آٞمتح٣مر

 افمتؼ

 ---افمتٗمدَت أّٞمؽ زماميمؽ وصم٣مهؽ ؽمتُمؼمي أنمعم َم٣م متٙم٘مف همت٣مة دم فمٚمري

 ---ٓ ي٣م ؽمٝمدي

 ---َم٣م ه٘مذا دم ايمٔمذارى ي٣ٌمع

 !يمٝمس يمؽ--- يمٝمس يمؽ--- همدُم ايمٔمذارى يمٝمس َٕمث٣ميمؽ ويمٝمس يمؽ

خ0اٌذساعخخاٌنمذّخ
 ##اٌجؼذخاإلٔغبِٔخيفخٔضخدَخاٌؼزاسٍخٌْظخٌه))

دم اؽمت٣ٌمر َمٕم٣مور ايمٛمٖمس اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م اجل٣محم٥م سمٔمتقم صٜمقة ايمٌقح َمٖمردات ايمٙمٕم٥م يمتٖمرز َمٔمْمٝم٣مهت٣م 

سمًْمر فمعم صٖمح٣مهت٣م وقء ايمُمٚمس ايمذي يٟمزمك و زمٚمرآة ص٣مدوم٥م سمرؽمؿ يمقافم٨م ايمٛمٖمس زمػماءهت٣م

ض ايمثٙم٨م همٜمق ٞمٗمل ىم٣ميمٝم٣مؽمٚمكم يزصمل زمٔمْمره أومقاس ومزح سمٙمقن أَم٣م زمٝم٣مو اخلٛمقع يمًقاد ايمٙمٝمؾ

همٟمزمٔم٣مد اظمُم٣مفمر ، َمٖمردات ايمرنم٥ٌم اجل٣محم٥م زمتحقل همٝمزيقيمقصمل يٟمزمك آٞمزٓق دم اظمْم٣مَمع اظم٣مدي٥م

هذا َم٣م ٓ و اظمٔمٛمقي٥مو اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م اجلٝم٣مؾم٥م سمرهمض آٞمِمٝم٣مع يمقاومع ٓ ُيٗمؼ هل٣م ايمت٘م٣مهم٠م زمًٚمتف اظم٣مدي٥م

صمٜم٣م َمـ أسمراب وايمده٣م همٜمذه ومّمٝم٥م إٞم٣ًمٞمٝم٥م حتت٣مج إلم زمح٧م دم هذا سمتقومٔمف ايمٗم٣مص٥م أن ي٘مقن زو

ايمٔمٌم ايمذي أصٌح َمـ ضمؼ اظمرأة أن ختت٣مر همٝمف َمـ هق ىمٖم٠م هل٣م وىمؿ يؼمك زواج أصدوم٣مء أزم٣مء 

 إن ىم٣من ذا َم٣ملو َمـ ايمٌٛم٣مت َمـ ارسم٘م٣مؽم٣مت ٞمٖمًٝم٥م جتٔمؾ ايمٖمت٣مة سمٛمٓمر إلم َمـ هق دم فمٚمر وايمده٣م

رأة أن يٗمؼمن هبؿ ذيمؽ زمٔمٌد إٞم٣ًمين رؽمٚمتف ايم٘م٣مسم٥ٌم زمٟمزمٔم٣مده صم٣مه َمـ ايمذيـ ٓ يٗمٌؾ فمٗمؾ اظمو

 --ايمقاومٔمٝم٥م ايمِمحٝمح٥م

 ---أٞم٦م سمٖمرغ رنم٣ٌمسمؽو درت ايمدٞمٝم٣م أمجٔمٜم٣م))

 ---رزمٝمٔم٣مً  16ـإلم ؿمٖمٙم٥م مل سمتج٣موز ايم

 -ىمٙمام ؽم٘م٦ٌم ىمقب َم٣مء أو ومدَم٦م يمؽ همٛمج٣من همٜمقة ضمٝمٛمام ىمٛم٦م سمزور وايمده٣م
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فمره٣م فمعم صٖمح٥م زمٝمّم٣مء ضمٝم٧م أن اظم٣مل سمٌٗمك ايم٘مٙمامت دم ارسم٘م٣مؽمٜم٣م آٞمٔم٘م٣مد سمرؽمؿ َمُم٣مو

ٓ سمِمٜمره٣م إٓ و ٓ يُم٘مؾ َمٔمٝم٣مرًا دم َمٗمٝم٣مس رنم٣ٌمسمٛم٣م يمتحٗمٝمؼ أضمالم زائٖم٥م ٓ جيٙمقه٣م إٓ ايمزَمـ

 :سمٌٗمك ايمرهـ ايمتل ختْمف ايم٘م٣مسم٥ٌم وؽماًم فمعم صمدران ايمرنم٥ٌمو ايمتج٣مرب

 ((حم٣مٌل أن أؽمتًٙمؿ يمرنم٣ٌمسمؽ اجل٣محم٥م ايمٝمقم--ٓ سمٗمؼمب ---إيمٝمؽ فمٛمل))

 سمِم٣مرع ايمذات سمرؽمؿ يمٛم٣م ايم٘م٣مسم٥ٌم زمراءة ايمْمٖمقيم٥م زمٝم٣مؽمٚمٝمٛمٜم٣م ايمٛمٗمل ذه احلروفَمـ ضمروف ىمٜم

يم٘مٛمٜم٣م اظمرآة ايمتل سمٔم٘مس صٖم٣مء ايمٛمٖمس يمتٌٙمقر و سمًجؾ فمعم صٖمح٣مهت٣م ايمزَمـ اظمثٗمؾ زم٣مخلْم٣مي٣مو

ايمِمٖمح٥م ايمٛمٗمٝم٥م ايمتل و هم٘مرة ايمقاومع زم٣مرسمداد ايمّمقء اظمِمٗمقل فمعم ضمقاهمٜم٣م همٜمل ايمقردة ايمٌٝمّم٣مء

 :ايم٘م٣مسم٥ٌم إلم ذيمؽ زمٗمقهل٣مسمُمغم و سمٟمزمك آؽمتدراج

 ((يمـ أىمقن وروم٥م زمٝمّم٣مء سم٘مت٤م فمٙمٝمٜم٣م ىمٝمٖمام اسمٖمؼ شمؿ متزومٜم٣م ىمٝمٖمام سمُم٣مء))

َم٣م  --ٓ ي٣م ؽمٝمدي --صم٣مهؽ ؽمتُمؼمي أنمعم َم٣م متٙم٘مف همت٣مة دم فمٚمريو افمتٗمدت أٞمؽ زماميمؽ))

 -((يمٝمس يمؽ--يمٝمس يمؽ --يمٝمس يمؽو همدم ايمٔمذارى يمٝمس َٕمث٣ميمؽ ---ه٘مذا دم ايمٔمذارى ي٣ٌمع

٘م٣مسم٥ٌم أن سمٔمػم فمـ اظمٔمٛمك اإلٞم٣ًمين دم ايمذات ايمٌممي٥م اظمتٚمثؾ دم حم٣مويم٥م ه٘مذا أرادت ايم

 -اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م اؽمتٕمالل أٞمقشم٥م اظمرأة َمـ أصمؾ إؾم٣ٌمع ٞمزوات ايمرصمؾ اخل٣مرج فمـ إؿمر

 ##ادلفشدخاٌمظظْخخيفخٔضخدَخاٌؼزاسٍ$$

يٖمج٠مك دم ٞمص )دم ايمٔمذارى يمٝمس يمؽ( يمٙمٗم٣مص٥م أَم٣مين حمٚمد ٞم٣مس هذه ايمُمٖم٣مهمٝم٥م ايمقافمدة 

ايمتل اؽمتْم٣مفم٦م أن حتٚمؾ أزمٔم٣مدًا إٞم٣ًمٞمٝم٥م سمِمقر ضمٗمٝمٗم٥م ذاء و ل سم٘متٛمزه٣م َمٖمرداهت٣م ايمٗمِمِمٝم٥مايمت

َمُم٣مفمر أطمريـ زمحٖمٛم٥م َمـ ايمدراهؿ هم٣مظمٖمردة ايمتل اؽمتٔمٚمٙمتٜم٣م ايمٗم٣مص٥م فمعم ايمرنمؿ َمـ ىمقن 

فمعم ضمد ومقل ايمُم٣مفمر ٞمزار وم٣ٌمين و اظمقوقع يمٝمس صمديد همٜمق َمْمروق فمعم َمر ايمٔمِمقر

( ه٘مذا أراد هذا ايمرصمؾ آؽمتثٛم٣مئل أن ي٘مقن زوصم٣ًم يمٖمت٣مة ٓ (ٛم٣مفمؿٓ زم٣محلدي٧م ايم --زمدرامهل))

ايمتل أراده٣م هذا و سمرنم٤م دم أن سمٛمٓمر إيمٝمف َمع أهن٣م اظمح٣مويم٥م ايمتل ومد سم٘مقن ايمٔم٣مذة َمـ ٞمقفمٜم٣م

أراد أن يٗمتٛمص َمٛمٜم٣م فمقاؿمػ همت٣مة صٕمغمة ىم٣ميمقردة مل يُمؿ رائحتٜم٣م أضمد ٌ إلم أن فمعم و ايمرصمؾ

٣م حتٚمٙمف هذه اظمٖمردات َمـ ؾمحٛم٣مت فم٣مؿمٖمٝم٥م أهمرنم٦م همٝمٜم٣م ايم٘م٣مسم٥ٌم يمٛمالضمظ َمو -ضمد ومقل ايم٘م٣مسم٥ٌم

ايمٗمقاٞمكم و ايمذي سمرى همٝمف ىمؾ ايمممائع ايمًاموي٥مو َمقومٖمٜم٣م ايمٖم٘مري َمـ هذا ايمزواج نمغم اظمت٘م٣مهمئ

 -ـمٙماًم يمٙمٚمرأةو ايمقؤمٝم٥م ضمٝمٖم٣مً 
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 :ه٣مك أهي٣م ايمٗم٣مرئ ايمٔمزيز ومقل ايم٘م٣مسم٥ٌمو

 ((---مل يًتٛمُمؼ أضمٌد رائح٥م ايمٔمذارى َمٛمٜم٣م))

 ((ؽ مت٣مرس َمٔمل يمٔم٥ٌم اٞمزٓق ؾمٜمقاسمؽ زمٚم٣ًمَم٣مت أٞمقشمتليمـ أدفم))

 ((يمـ أىمقن وروم٥م زمٝمّم٣مء سم٘مت٤م فمٙمٝمٜم٣م ىمٝمٖمام اسمٖمؼ شمؿ متزومٜم٣م ىمٝمٖمام سمُم٣مء))

 يم٘مٛمٛمل مل أسمٛم٣مزل فمـ شمقب أٞمقشمتل(( --افمتٗمدوا أين طمٙمٔم٦م شمقب ايمْمٖمقيم٥م ايمٝمقم))

ؽ َم٣م ىمٟمٞمؽ سمُمٔمر أٞمو زمٔمد أن وٚمتٛم٣م نمرهم٥م واضمدة ىمٛم٦م ومد أنمٙمٗم٦م زم٣مهب٣م زمْمريٗم٥مو أن))

 ((زيم٦م سمنق إٞمقشم٥م هوم٥م

 -يمٝمس يمؽ((و همدم ايمٔمذارى يمٝمس َٕمث٣ميمؽ --ٓ ي٣م ؽمٝمدي َم٣م ه٘مذا دم ايمٔمذارى ي٣ٌمع))

هم١مذا سمٖمحِمٛم٣م َم٣م ختتزٞمف هذه اظمٖمردات ايمُم٣مفمري٥م دم اظمٗمت٣ًٌمت ايم٣ًمزمٗم٥م ٞمجد أن ايم٘م٣مسم٥ٌم 

طمي يريٛم٣م اؽمتْم٣مفم٦م أن سمٛمتٗمؾ َمـ يمٕم٥م احلٗمٝمٗم٥م إلم يمٕم٥م اظمج٣مز ضم٣مَمٙم٥م إي٣مٞم٣م فمعم زم٣ًمط ريح أ

 -همّم٣مءات إٞمقشم٥م فمعم ضمٗمٝمٗمتٜم٣م

٣مٞمٝم٥م سمٖمقح َمٛمٜم٣م ىمؾ (( ُيٝمٙمٛم٣م إلم نم٣مزم٥م روضم---مل يًتٛمُمؼ أضمٌد رائح٥م ايمٔمذارى َمٛمٜم٣م))همٗمقهل٣م 

اخلِمقصٝم٥م و ىمام طمٙمٗمٜم٣م اهلل هل ايمرائح٥م ايمْمٝم٥ٌمو ٣مب ايمزىمٝم٥م ايمتل سمتٚمثؾ دم إٞمثك هم٣مظمرأةٝمإؿم

ٛمقٞم٥م َم٣م زايم٦م خمتٌئ٥م دم صدهمتٜم٣م مل سمِمؾ إيمٝمٜم٣م هٛم٣م يم٘مٙمٚم٥م رائح٥م ايمٔمذارى ايمتل سمدل فمعم يم٠ميم٠مة َم٘م

 -يد إٞم٣ًمن

مج٣مل ايمٙم٠ميم٠مة زمٔمد أن ٞم٘مُمػ فمٛمٜم٣م نمْم٣مءه٣م و إذن يمق سمِمقرٞم٣م َمع ايم٘م٣مسم٥ٌم رائح٥م إٞمقشم٥م

وضمقٌر )): هذا َم٣م فمػم فمٛمف ايمٗمرآن ايم٘مريؿ زمٗمقيمف دم وصػ ٞم٣ًمء اجلٛم٥مو ٕصٌٛم٣م زمِمٔمٗم٥م مج٣ميمٝم٥م

 (22,23)( ايمقاومٔم٥م (فمكم ىمٟمَمث٣مل ايمٙم٠ميم٠م اظم٘مٛمقن

هذا ئمٛمل أن يمدى ايمٖمت٣مة خمزوٞم٣ًم مج٣ميمٝم٣ًم ي٘مٚمـ دم فمذريتٜم٣م فمعم فم٘مس ىمثغم ممـ يدفمقن نمغم و

 -ذيمؽ

 ((يمـ أدفمؽ مت٣مرس َمٔمل يمٔم٥ٌم اٞمزٓق ؾمٜمقاسمؽ زمٚم٣ًمَم٣مت أٞمقشمتل)): أَم٣م ومقهل٣م

هذه أيّم٣ًم َمٖمردات فمػمت هب٣م ايم٘م٣مسم٥ٌم فمـ َم٘م٣مٞم٥م ايمُمٜمقة يمدى ايمرصم٣مل همٜمل َم٘م٣مٞم٥م فمٓمٝمٚم٥م و

إذا َم٣م أراده٣م  ٘مـ سمتحقل إلم صخرة خمٝمٖم٥م سمٛمزيمؼ َمـ أفمعم إلم أؽمٖمؾ وادٍ يمو إذا َم٣م ص٣مهن٣م ص٣مضمٌٜم٣م
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إمجؾ َمـ ذيمؽ أن اٞمزٓق هذه ايمِمخرة ؽمٝم٘مقن و -ايمرصم٣مل أن سم٘مقن دم نمغم َم٘م٣مهن٣م احلٗمٝمٗمل

ايمتل و هذا َم٣م ٞمًجٙمف يمٙم٘م٣مسم٥ٌم دم اظمًتحٝمالت نمغم اظمٚم٘مٛم٥مو إصم٣ٌمري٣ًم دم َم٣ًمَم٣مت أٞمقشم٥م اظمرأة

و هذا )ًٌٔم٥م إذ ىمٝمػ زم٣ميمِمخرة أن سمٛمزيمؼ داطمؾ َم٣ًمم صمٙمد اظمرأة ٞمّمٝمٖمٜم٣م إلم اظمًتحٝمالت ايم

ٓ أفمتٗمد أن هٛم٣مك ؾمٝمئ٣ًم أىمثر ىمره٣مً يمٙمٚمرأة ( وئمٛمل زم٣مظمٖمٜمقم ايمُمٔمٌل زواج ايمرصمؾ فمٛمقة زم٣مظمرأة

إن ىم٣مٞم٦م صقرهت٣م و هذا َم٣م وهمٗم٦م ايم٘م٣مسم٥ٌم دم ايمتٔمٌغم طمٝم٣ميمٝم٣ًم فمٛمفو َمـ أن سمتزوج ممـ ٓ سمرنم٤م زمف

دم َم٣ًمم اجلٙمد سمٛم٣مـمر دطمقل ايمٖمٝمؾ دم شمٗم٤م إزمرة فمعم ضمد ومقل ايمُم٣مفمر اٞمزٓق ايمِمخرة )اظمج٣مزي٥م 

 :ؽمٚمٝمح ايمٗم٣مؽمؿ أو فمعم ضمد ايمٔم٣ٌمرة ايمٗمرآٞمٝم٥م ايمتل همتح٦م هذا إهمؼ أوًٓ 

ٓ يدطمٙمقن اجلٛم٥م و اؽمت٘مػموا فمٛمٜم٣م ٓ سمٖمتح هلؿ أزمقاب ايمًامءو إن ايمذيـ ىمذزمقا زمآي٣مسمٛم٣م))

 -((ىمذيمؽ ٞمجزي اظمجرَمكمو ضمتك يٙم٨م اجلٚمؾ دم ؽمؿ اخلٝم٣مط

 يم٘مٛمٛمل مل أسمٛم٣مزل فمـ شمقب أٞمقشمتل(( --افمتٗمدوا أين طمٙمٔم٦م شمقب ايمْمٖمقيم٥م ايمٝمقم)): أَم٣م ومقهل٣م

 هم١من ايمٗم٣مص٥م فمػمت فمـ أٞمقشمتٜم٣م احلِمٝمٛم٥م زم٣ميمثقب ايم٣ًمزمؾ ايم٣ًمسمر ايمذي يٕمْمل َمٔم٣ممل مجٝمٙم٥م

هذا يرسمد إلم ايمِمقرة إولم صقرة و هذا ئمٛمل أن ايمٗم٣مص٥م سمٌم فمعم أن إٞمقشم٥م ىمٛمز شمٚمكمو

 -(ذري٥م ايمٙم٠ميم٠مة اظمختٌئ٥م دم صدهم٥م حم٘مٚم٥مايمٔم)إٞمقشم٥م 

هم١من  ((يمـ أىمقن وروم٥م زمٝمّم٣مء سم٘مت٤م فمٙمٝمٜم٣م ىمٝمٖمام اسمٖمؼ شمؿ متزومٜم٣م ىمٝمٖمام سمُم٣مء))أَم٣م ومقهل٣م و

إَم٘م٣مٞمٝم٥م سمٌمهمٜم٣م دم ضمٝم٣مهت٣م زمح٤ًم اظمٛمْمؼ و ايمٗم٣مص٥م فمػمت فمـ َمقومػ إٞم٣ًمين يٚمثؾ ضمري٥م اظمرأة

ايمرصم٣مل ي٘متٌقن َم٣م يُم٣مءون فمعم هذا ايمزَمـ ايمذي ىم٣من همٝمف و ايمًقي٥مو ايمذي ئمقد فمٙمٝمٜم٣م زم٣ميمٛمٖمع

فمٙمٝمٜم٣م َم٣م و ايمٛم٣ًمء ومد ولم َمع أن مجٝمع ايمممائع ايمًاموي٥م سمرهمض ذيمؽ هم٣مظمرأة صٛمق ايمرصمؾ هل٣م َم٣م يمف

( يمتديمؾ زمام ايمزائدة فمعم أن ايم٘مثغم (ىمٝمٖمام سمُم٣مءو ىمٝمٖمام اسمٖمؼ))إمجؾ أهن٣م فمػمت زم٘مٙمٚم٥م و -فمٙمٝمف

يمٝم٦ًم و فمقاؿمٖمٜمؿو ايمرصم٣مل َمـ أهمٔم٣مل ايمرصم٣مل دم ضمؼ ايمٛم٣ًمء هل أهمٔم٣مل َمـ صٛمع ؾمٜمقات

وم٣مٞمقٞم٣ًم جيري فمعم ايمٛم٣ًمء يمِم٣ميمح ايمرصم٣مل هم٣مظمرأة وروم٥م زمٝمّم٣مء ضمٗمٝمٗمٝم٥م أو يمٛمٗمؾ وردة زمٝمّم٣مء 

ٞمًتْمٝمع أن ٞمرؽمؿ فمٙمٝمٜم٣م مج٣مل اظمٛمْمؼ إذا َم٣م أذفم٦م هذه اظمرة زمحري٥م أهمٗمٜم٣م يمٛم٣م أَم٣م أن ٞمٖمتح 

 -يمف أصؾ َم٣م ٞمُم٣مء همذيمؽ فمعم ضمد ومقل ايمٗم٣مص٥م فمٚمؾ يمٝمس ٞم٘مت٤م َم٣م ٞمُم٣مء شمؿ ٞمٚمزقو ايمقروم٥م

هذه اظمٖمردات اظمقضمٝم٥م إُي٣مًء طمٝم٣ميمٝم٣ًم واؽمٔم٣ًم سمديمؾ فمعم ومدرة اخلٝم٣مل ايمٗمِميص فمٛمد ايمٗم٣مص٥م أَم٣مين 

 إزمدافمٜم٣م إزمدافم٣ًم ضمٗمٝمٗمٝم٣مً و حمٚمد ٞم٣مس فمعم اصْمٖم٣مء ايمِمقرة إدزمٝم٥م
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إن ىمٛم٣م ٞمٟمطمذ فمعم ايم٘م٣مسم٥ٌم و -جئمؾ َمـ ومِمتٜم٣م دم ايمْمٌٗم٥م إولم َمـ ايمٗمِمص ايمٔمريب اظمٔم٣مس

 يمًقومٝم٥م ايمتل ئمػم فمٛمٜم٣م ايمٔم٣مَم٥م زمُم٘مؾ يقَملزمٔمض آؽمتٔمامٓت ا

 -ٓ سم٠مشمر فمعم سمٌقئٜم٣م اظم٘م٣مٞم٥م ايمٔم٣ميمٝم٥م دم ايمٖمـ ايمٗمِميصو ايمتل ٓ سمٌخس َمـ َم٘م٣مٞم٥م ايمٗمِم٥مو

فم٣ٌمرة ( ويقم فمرؽمؽ واٞمتح٣مري ---و ىمؿ ىمٛم٦م أرى دم فمٝمٛمٝمؽ ٞمٓمرات مل أدرىمٜم٣م إٓ ايمٝمقم)

 اٞمتح٣مري فم٣ٌمرة ؾمٔمٌٝم٥م ومٙمٗم٥م َمـ ضمٝم٧م ايمِمٝم٣منم٥مو يقم فمرؽمؽ

ىمذيمؽ ايمٗمٙمؼ ايمٙمٕمقي ايمِمٝم٣منمل يٛمت٣مب  (يمـ أؽمٚمح زم٣مرسم٘م٣مب طمْمٝمئتؽ زمٔمد اظمئ٥م َمٔمل)ومقهل٣م و

 -فم٣ٌمرة زمٔمد اظمئ٥م

ٞمرى َمع ايم٘م٣مسم٥ٌم أن هوم٥م إٞمقشم٥م هل أهمدح َمـ هوم٥م أي رء  ,ايمدارؽمكم  ,زمٔمد هم١مٞمٛم٣م و

هذه ؽم٣مزمٗم٥م سمًجؾ يمٙم٘م٣مسم٥ٌم فمعم ايمتٖم٣مهت٣م هلذه ايمٗمّمٝم٥م احل٣ًمؽم٥م ايمتل يٟمزمك ايمّمٚمغم اإلٞم٣ًمين و آطمر

 -تحقل همٝمف إٞمقشم٥م إلم ؽمٙمٔم٥م َم٣مدي٥م خيتٙمًٜم٣م أطمرونأن سم
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 اٌجؾشخػٓخاٌزادخاٌزبئيخًخادلٌٌٌٌٔطخاٌذاخٍِخ-4

خ#دسةخأَخاٌذًّظ$لشاءحخيفخلظخخ
 $اإلِبساد#خٌٍمبطخخعبسحخاٌنٌاف

 #عبسحخاٌنٌاف0خاٌىبرجخخ-دسةخأَخاٌذًّظخ0خ$ٔضخاٌمظخخاٌمظريح

 دسةخأَخاٌذًّظ

 يمٔمؾ ايمِمقت يدهل٣م فمعم-- سمٛمِم٦م أىمثر-- ار ايمرؿم٤مسمٙمتِمؼ زم٣مجلد-- حت٧م اخلْمك-- متًم

سمٖم٣مصمٟم أهن٣م ٓسمزال -- َمِمدر ايمّمقء اخل٣مهم٦م ايمذي ىمٙمام سمدٞمق َمٛمف وخي٣مجلٜم٣م إضم٣ًمس أهن٣م وصٙم٦م

 -زمٔمٝمدة

وسم٘م٣مد أضمٝم٣مٞم٣م أن -- نمزيرة سمزاد أضمٝم٣مٞم٣م وسم٘مقن-- ٞمٗم٣مط َمْمري٥م زم٣مردة هتْمؾ فمعم رأؽمٜم٣م وىمتٖمٝمٜم٣م

 --سمتقومػ

ايمٌٙمؾ ويم٘مـ فم٣ٌمءهت٣م جتٚمع َمٝم٣مه اظمْمر يمتًٝمؾ  ٖمًٜم٣م َمـسمرهمع فم٣ٌمءهت٣م وسمٕمْمل رأؽمٜم٣م يمتحٚمل ٞم

زمٝمقت -- رائح٥م اظمْمر نمري٥ٌم دم ايمٌٝمقت اخلرزم٥م-- طمقهم٣م فمعم شمقهب٣م همغمجتػ زمردا صمًده٣م اظمرجتػ

ومدَم٣مه٣م سمٕمقص٣من -- زمٗم٣مي٣م طمرزم٥م يمٌٝمقت ىم٣مٞم٦م ذات يقم فم٣مَمرة-- زمال أؽمٗمػ أو أزمقاب أو ٞمقاهمذ

َمزي٨م َمـ ايمْمكم وايمقضمؾ يٙمْمخ ؽم٣مومٝمٜم٣م -- واظمداطمؾ ايمتل متأل إزوم٥م دم زمحغمات اظمٝم٣مه ايمِمٕمغمة

 --ايمًغم سمت٣مزمع-- وشمٝم٣مهب٣م

 -ٞم٣ٌمح ىمٙم٤م يٙمٝمف َمقاء ومْم٥م وأصقات سمالؿمؿ وسمداهمع

 زمؾ ايمُمٝمْم٣من-- ٓ-- جمٛمقٞم٥م-- محٗم٣مء- -؟هذه اخلرازم٥م َم٣م ايمذي صم٣مء يب إلم "

 "يمٔمٛم٥م اهلل فمقم وفمعم أهم٘م٣مري-- يٗمقد طمْم٣مي ايمذي يً٘مـ فمٗمقم هق ايمذي

-- ؽمٟمؽمتٚمر"أن سم٘مُمػ أَمرا هم٘مرت ؿمقيال زمف  سمقد-- يمٔمقدة وآؽمتٚمرارسمتٟمرصمح زمكم ا

 "ويمٝم٘مـ َم٣م ي٘مقن

 سمتقطمك احلرص دم طمْمقهت٣م-- سمًتٛمُمؼ اهلقاء فمٙمف ُيٚمؾ فمْمرا-- سمٛمتٗمؾ زمكم ايمٕمرف
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ٓ يٌدد ؽمقاده٣م إٓ زمرق -- ـمٙمٚم٥م ضم٣ميم٘م٥م-- سمٙمتٖم٦م ضمقهل٣م-- همٗمد سمدوس فمعم صدى أٞمٖم٣مس

أَم٣م ايمٖمّمقل همٜمق دم ازدي٣مد ىمٙمام دطمٙم٦م -- خلقفَمـ ايمره٥ٌم وا َمزي٨م-- يقَمض يمثقان ومِمغمة

 --نمرهم٥م ومل جتد و٣ميمتٜم٣م

َمتقصمع  أٞمكم-- سمرددت ومٌؾ أن سمدهمع ايم٣ٌمب زمٝمده٣م ايم٣ٌمردة طمقهم٣م، وفمٛمد زم٣مب طمُمٌل َمتآىمؾ

سمت٣ًمومط  ومْمرات َم٣مء-- صمدران َمتٜم٣ميم٘م٥م-- ديمٖم٦م إلم ايمٕمرهم٥م ايمرؿم٥ٌم-- صدر َمـ ايم٣ٌمب ايمٗمديؿ

اٞمتمم وقء دم  ويمٙمحٓم٥م همٗمط-- رائح٥م ٞمتٛم٥م أزىمٚمتٜم٣م-- صٖمراء َمِمْمٌٕم٥م زمٙمقن ايمًٗمػ اظمتدافمل

 --حلٓم٥م ٓ يٚم٘مـ فمده٣م زم٣ميمثقاين-- ايمٕمرهم٥م

 -جتٙمس فمعم ضمِمغمة ومديٚم٥م زم٣ميمٝم٥م-- اَمرأة دم زاوي٥م ايمٕمرهم٥م-- ىم٣مٞم٦م ىم٣مهمٝم٥م يمتٙمٚمحٜم٣م

 "أم ومد سم٘مقن َمـ ٞم٨ًم طمٝم٣مرم-- أم همٔمال اَمرأة- -؟أهل ؾمٌح"سمراصمٔم٦م طمقهم٣م 

همٜم٣مهل أن دم -- مل سمٟمزمف-- ضمج٣مر دم ـمٜمره٣مزمقطمز إ أضم٦ًم-- ايمتِمٗم٦م زم٣مجلدار ايمرؿم٤م

 " يقَمض ايمػمق َمرة أطمرى ٕسمٌكم إن ؽمٟمٞمتٓمر ضمتك "-- ٞمٗمْم٥م ايمالفمقدة

؟؟ هؾ أٞم٦م طم٣مئٖم٥م-- َم٣م زمؽ "يٗمقل هل٣م  مل سم٘مٚمؾ ضمديثٜم٣م يمٛمٖمًٜم٣م ضمكم ؽمٚمٔم٦م صقسم٣م ه٣مَم٣ًم

" 

 "؟ َمـ أٞم٦م-- أٞم٣م-- أٞم٣م طم٣مئٖم٥م-- ٞمٔمؿ-- ٓ "سمٙمٔمثٚم٦م 

أَمقر  وافمذريٛمل همٟمٞم٣م ٓ أَمٙمؽ َمـ-- …سمٗمدَمل -- ئ٣مختًم ؾمٝم هٝم٣م ٓ "أصم٣مزمتٜم٣م زمٚمرح

 --ايمّمٝم٣مهم٥م رء

 " َم٣م رأيؽ هؾ سمُم٣مرىمٝمٛمل اجلٙمقس فمعم احلِمغمة

 صمٙم٦ًم فمعم ومْمٔم٥م طمُم٤م رؿم٥ٌم-- ويم٘مٛمٜم٣م همّمٙم٦م أن سمٌٗمك زمٔمٝمدة ٞمقفم٣م َم٣م سمٗمدَم٦م ٞمحقه٣م

 "؟ َمـ أٞم٦م ومل أسمٝم٦م إلم هٛم٣م-- ضمًٛم٣م " دم ضمكم ؽمٟميمتٜم٣م

 "رزمام فمٛمؽ-- أزمح٧م-- ىمٛم٦م-- ىمٛم٦م "

 --ايم٘مؾ خيتٌئ دم زمٝمتف ضمٝم٧م ايمدفء وايمراضم٥م-- دم َمثؾ هذه ايمٙمٝمٙم٥م؟؟ ومل- -؟؟حثكم فمٛملسمٌ "

 "؟ وأٞم٦م خترصمكم يمٙمٌح٧م فمٛمل-- ضمتك احلممات ختتٌئ دم ؾمٗمقق اجلدران

 " هؾ نم٣مب فمٛمؽ ؾمخص َمٔمكم-- ٞمٔمؿ-- ٞمٔمؿ-- آه "حلٓم٥م شمؿ أردهم٦م زمخ٧ٌم  ؽم٘مت٦م
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 "َمٛمؽ أَمقر ىمثغمةأود أن أفمرف فمٛمؽ و-- ٓ "فمـ ٞمٖمًٜم٣م هتٚم٥م  أصم٣مزمتٜم٣م يمتٛمٖمل

 " ايمرصم٣مل فم٣مدة هؿ ايمذيـ يٌحثقن ويمٝمس ايمٛم٣ًمء" وم٣ميم٦م هل٣م "أَمرك نمري٤م  "

هل ىمٙمٜم٣م سمزيد َمـ -- ضمديثٜم٣م-- صقهت٣م-- اخلُم٤م حتتٜم٣م اومؼمزم٦م َمٛمٜم٣م أىمثر وهل حترك ومْمٔم٥م

 " َمؿ هل-- دم آومؼماب ظمٔمرهم٥م َمـ سم٘مقن سمزداد رنم٥ٌم-- صمذوة ٞم٣مر ايمٖمّمقل

 "؟ نأيم٦ًم طم٣مئٖم٥م أ "سم٣ٌمنمتٜم٣م زم٠ًمال 

 "همٗمط ايمرصم٣مل يمذيمؽ أسمٝم٦م-- همٟمٞم٣م أفمٙمؿ أٞمؽ ٓ سم٠مذيـ ايمٛم٣ًمء-- ٓ-- ٓ-- ٞمٔمؿ "

 وح٘م٦م زمِمقت فم٣مل وهفم٣من َم٣م اطمتٙمط صقهت٣م زم٣مٞمٖمج٣مر ايمرفمد ايمذي اهتزت يمف ايمٕمرهم٥م

 ----اظمتٜم٣ميم٘م٥م

هؾ أٞم٦م " زمٙمٔم٦م ريٗم٣م صمػ دم ضمٙمٗمٜم٣م ووم٣ميم٦م زمِمقت َمؼمدد-- أضم٦ًم زمػمودة ؾمديدة

 "؟هل

 "؟ َمـ سمٗمِمديـ-- هل "

 " اومِمد-- اومِمد "

 " ٞمٔمؿ أٞم٣م هل-- ايمدويس أم-- سمٗمِمديـ-- ه٣م "

 --هذه اظمرأة "سمردد يمٛمٖمًٜم٣م -- صقهت٣م ايمداهمئ ئٌم٧م ايمُمج٣مفم٥م دم فمروومٜم٣م-- سمٛمٓمر إيمٝمٜم٣م

 " هل أم ايمدويس-- زمُم٘مٙمٜم٣م اظمثغم يمٙمُمٖمٗم٥م وآؾمٚمئزاز

 شم٥مايمر َمالزمًٜم٣م-- ؽم٣مومٝمٜم٣م اظمٚمتدسم٣من فمعم احلِمغم-- صدره٣م-- إلم وصمٜمٜم٣م-- متٔمـ ايمٛمٓمر

 "أٞم٦م اَمرأة فم٣مدي٥م "وزمٔمد سمردد سمٗمقل -- 

 " ومتٔمٛمل دم َمالحمل-- اٞمٓمري إرم-- أومؾ َمـ ذيمؽ زمؾ-- يم٦ًم اَمرأة فم٣مدي٥م-- ٓ "

 --سمني ايمرفمُم٥م دم أؿمراهمٜم٣م-- ايمػمق يقَمض-- حت٣مول أن متٝمز َمالحمٜم٣م

-- رء ٓ "همتجٝم٤م زمٔمد سمردد ومِمغم -- اظمرأة سمًٟمهل٣م "َم٣م زمؽ  "-- سمٔمقد إلم اخلٙمػ طم٣مئٖم٥م

 "-- سمٔمرو٦م حلرق أو هؾ-- هؾ أٞم٦م َمريّم٥م- -؟أٞم٦م َم٣م زمؽ- ٦مأٞم

 " هذا هق ؾم٘مقم-- وهذا هق وصمٜمل-- هذه أٞم٣م-- ٓ "سمٗم٣مؿمٔمٜم٣م 
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فمٝمٛم٣مك -- وٝم٣مء دم وصمٜمؽ-- يتٛم٣مومؾ ايمٛم٣مس فمٛمؽ ضمديث٣م ٓ يٛمتٜمل-- ويم٘مـ "همتٗمقل إطمرى

 ايمِم٣مهمٝمت٣من

سمٙمتٗمْمف إٞمقف و-- وإزوم٥م ايمذي سمٛمٗمٙمف ايمٛم٣ًمئؿ فمػم احلقاري-- رائح٥م فمْمرك وؾمذاك-- 

 "-- وإسارا فمعم َمت٣مزمٔمتؽ ازدادوا-- وىمٙمام صددت فمـ ايمرصم٣مل-- همتًٙم٤م إيم٣ٌمب

 "؟ اٞمٓمري إرم َم٣م سمريـ-- هٝم٣م-- أٞم٣م أَم٣مَمؽ ه٣م-- هذا ىمٙمف هراء-- ي٘مٖمل "وم٣مؿمٔمتٜم٣م زمحدة 

 " ويم٘مـ "

 " واٞمٓمري إرم هٝم٣م سمٗمدَمل-- ويم٘مـ-- ٓ سمٗمقرم "

 "همٟمٞم٦م-- أنمقيتٜمؿ وأَم٣م ايمرصم٣مل ايمذيـ…يمؽ يم٘مـ ايمرصم٣مل ايمذيـ مل يتٌٔمقك وم٣ميمقا فمٛمؽ ذ "

 "جيرون وراء إوه٣مم هؿ ايمذيـ-- ومل اطمْمٖمٜمؿ-- مل أومتٙمٜمؿ "سمٗم٣مؿمٔمٜم٣م زمٛمٖمس احلدة 

 "؟ وهؿ أسمٗمقيمكم "سمزدرد ريٗمٜم٣م زمِمٔمقزم٥م زمٔمد أن سمْم٣ميرت صمقاٞمحٜم٣م هٙمٔم٣م 

وىمؾ يّمٝمػ -- يمقضم٥م مل ي٘مٚمٙمٜم٣م ايمرؽم٣مم-- ىمؾ يّمٝمػ إلم ؾمخيص َم٣م يريد-- وهؿ-- ٞمٔمؿ "

أىمقن ىمام سمريٛمل -- اظمٓمٙمٚم٥م ضمكم يروٞمٛمل دم إزوم٥م- ايم٘مؾ يراين ىمام يريد ويمٝمس ىمام أٞم٣م-- ٌفجئم َم٣م

 --أن

 --هلؿ صقريت اٞمٔم٘م٣مؽم٣م ظم٣م دم ٞمٖمقؽمٜمؿ أفمامومٜمؿ اظمريّم٥م سمرؽمؿ-- ويم٘مٛمٜمؿ ئمٚمقن فمـ ذيمؽ

 " هٝم٣م ومقرم َم٣م سمُمٚمكم أن

 نمغم َمِمدوم٥م ٓ جتٝم٤م همٜمل

رائح٥م -- ايمٛمتـ اظمْمر زمٔمد أن يتخٙمؾ اجلداررائح٥م - -؟أسمٔمرهمكم َم٣م سمُمٚمكم "همت٘مٚمؾ إطمرى

ضمقيمؽ وسمٖمحيص هذه ايمٕمرهم٥م  اٞمٓمري-- اظمٝم٣مه اظمختٙمْم٥م زم٣مٕوضم٣مل وزمٗم٣مي٣م ايم٘مالب وايمٗمْمط ايمّم٣ميم٥م

 -احلٗمغمة

 " أي فمْمر هذا-- وسمٗمقيمكم فمْمر-- رائح٥م هذا اظم٘م٣من هق رائحتل- 

 " ويم٘مـ ىمٝمػ يُمؿ ايمرصم٣مل رائح٥م فمْمرك ايمٖمقاح "سمٗمقل هل٣م زمِمقت واهـ 

 --وضمكم يٟميت أضمدهؿ-- ىمؾ رء دم طمٝم٣مهلؿ اظمريض-- ىمام ومٙم٦م يمؽ "تٜم٣م هبدوء أصم٣مزم



422 

 --يٖمن وومٖمتل زمٟمهن٣م دفمقة ص٣مَمت٥م-- زمؾ ٕٞمف هق يريد ذيمؽ-- يمٝمس ٕين ؿمٙم٦ٌم َمٛمف

 " هل دفمقة َمٛمل يمف-- أي ضمرىم٥م أو يمٖمت٥م-- ٞمٓمرايت زمٟمهن٣م إيامءة َمٛمل ٕشمغم رنمٌتف

 "؟ ذا احلدي٧م فمٛمؽمل ىمؾ ه-- ويم٘مـ "يٌدأ ايمٖمّمقل يٛمٚمق َمرة أطمرى 

 --هـ ايمٛم٣ًمء ويمٝمس ايمرصم٣مل-- أسمِمدومكم أن َمـ يتحدث فمٛمل هبذه اظم٣ٌميمٕم٥م " سمٗمقل زمٚمرح

 ىمذزم٥م صٕمغمة وىمام ي٘مػم ايمٛم٣مس ىمػمت فمعم َمدى-- أطمذسمف أم ايمدويس-- أضمدا ىمؾ َمـ همٗمدت

 " ومحٙم٦م ايم٘مثغم َمـ ايمِمٖم٣مت نمغم احلٗمٝمٗمٝم٥م --إي٣مم

 "؟؟ هؾ سمٗمتٙمٝمٛمٜمؿ "

أومتؾ  ٓ أٞم٣م-- َم٣م زمؽ هتتٚمكم هبذه ايمٛمٗمْم٥م-- ديـ َمـ ضمٝم٧م أسمٝم٦مأٞم٦م سمٔمق ه٣م "جتٝم٤م زمٚمٙمؾ 

 "-- أف-- أضمدا وان ىمٛم٦م همٗمدت أضمدهؿ همٙم٦ًم زمٗم٣مسمٙمتف

 إٓ َمـ صدى سم٣ًمومط ضم٣ٌمت اظمْمر اخلٖمٝمٖم٥م فمعم وفم٣مء َمٔمدين ومديؿ-- ئمؿ ايمً٘مقت اظم٘م٣من

وأن ايمِمقرة ايمتل -- يِمدم أٞمف ىم٣من يتٌع هازم٣م-- يٗمؼمب َمٛمل أضمدهؿ ضمكم-- اؽمٚمٔمل "-- 

يِمٌح فم٣مري٣م -- فمٛمدئذ سمتٌخر اهل٣ميم٥م ايمتل ي٘مقن ومد رؽمٚمٜم٣م يمٛمٖمًف-- رؽمٚمٜم٣م فمٛمده هق همٗمط

 "ىمام رآه٣م هق-- …ضمتك ٓ يرى أطمرون ٞمٖمًف فم٣مري٥م  --ايمٔمقدة ويٟمزمك-- أَم٣مَمٜم٣م

 فمقدي إلم-- سمقومػ اظمْمر-- هٝم٣م "اظمٝم٣مه فمـ ٞمٖمًٜم٣م وسمتجف طم٣مرصم٥م َمـ ايمٕمرهم٥م  سمٗمػ وسمٛمٖمض

 " ن آطمروازمحثل فمـ نم٣مئٌؽ دم َم٘م٣م-- َمٛمزيمؽ

 --زم٣مٕوضم٣مل ايمتل فمٙمٗم٦م زمٔم٣ٌمءهت٣م وشمقهب٣م خترج َمتٔمثرة-- سمِمٙمح َمـ ؾمٟمن فم٣ٌمءهت٣م

 --َم٣مٞمٔم٥م إي٣مه٣م َمـ ايمتزضمزح فمـ رأؽمٜم٣م سمرجتػ يداه٣م حم٣مويم٥م اإلَم٣ًمك زم٣ميمٔم٣ٌمءة

يؼمىمٜم٣م -- يِمْمدم هب٣م أضمد ايمرصم٣مل-- احلقاري ضمدىإودم -- سمًتٔمجؾ ايمقصقل الم ايمدار

سمًتٛمُمؼ -- همتجد اظمرأة سمٗمػ زمٛمٖمس اهلٝمئ٥م اظمزري٥م وراءه٣مسمٙمتٖم٦م -- َمٜمروٓ إلم هن٣مي٥م ايمزوم٣مق

رائح٥م اظمٝم٣مه اظمختٙمْم٥م -- ٓ فمْمر"هتز رأؽمٜم٣م أؽمٖم٣م -- متأل رئتٝمٜم٣م زم٣مضمث٥م فمـ فمْمر-- اهلقاء

 "ايمزوم٣مق زم٣مٕوضم٣مل ووم٣مذورات

 --سمْم٣مرد ايمرصمؾ زمٔمٝمٛمٝمٜم٣م

 -سمٌتًؿ زمٚم٘مر وسم٘مٚمؾ ؿمريٗمٜم٣م
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خ0اٌذساعخخاٌنمذّخ
زم اإلٞم٣ًمن َمٛمذ وصمقده إول همٜمق اٞمْمالق ٞمحق ايمٌح٧م فمـ ايمذات اٞمْمقاء إٞم٣ًمين ٓ

 اؽمت٘مٛم٣مه ٕفمامق ايمٛمٖمس ايمذي َمٛمذ أن هٌْم٦م إلم إرضو متحقر دم دائرة اظمٔمٙمقمو اظمجٜمقل

 ذاهت٣م ووصمقده٣م همإلٞم٣ًمن زمْمٌٝمٔمتف خمٙمقق ؿم٣مرئ فمعم هذه إرضو هل سمٌح٧م فمـ ىمٝم٣مهن٣مو

 -قد زمح٤ًم ايمٔمٚمؾيم٘مٛمف ُي٣مول ايمتُم٧ٌم زمٖم٘مرة ايمٌٗم٣مء ايمتل صمًدهت٣م إدي٣من إلم طمٙمو

دم و زمح٧م َمّمٛمل َمـ ايم٘م٣مسم٥ٌم فمـ ايمذات ايمت٣مئٜم٥م دم سمالهمٝمػ ايمالؾمٔمقر (درب أم ايمدويس)

 احلٗمٝمٗم٥م (أم ايمدويس)أفمامق ايمالوفمل ايمذي اطمتزن أطمر خمٙمقوم٣مً يتِمقر وصمقده َمزامح٣م يمف همٌكم 

يمٛمقاف دم ايم٘م٣مسم٥ٌم ؽم٣مرة او اخلٝم٣مل يٗمػ اإلٞم٣ًمن ضم٣مئرًا زم٣مضمث٣مً فمـ ايمقصمقد احلٗمٝمٗمل (أم ايمدويسو)

ٞمِمٜم٣م هذا حت٣مول أن خترج إؽمْمقرة ايمُمٔمٌٝم٥م َمـ ومٚمٗمٚمٜم٣م يمتحقهل٣م إلم واومع اصمتامفمل إٞم٣ًمين 

همٟمم ايمدويس دم ايمٔمٗمؾ ايم٣ٌمؿمـ يم٘مؾ إٞم٣ًمن ئمٝمش دم أرض  -ئم٘مس صقرة اإلٞم٣ًمن دم ذروة جمده

ؾ دم ايمٔمٗم (أم ايمدويسو) حم٣مدشمتٜم٣مو اخلٙمٝم٨م اَمرأة ؽم٣مضمرة مجٝمٙم٥م َمٔمْم٣مرة يتُمٜمك ايمرصم٣مل ايمتٗم٣مئٜم٣م

زم٣ًمومكم َمٛمجٙمٝمكم يًتْمٝمٔم٣من ومْمع و ايمقفمل هل اظمرأة ايمتل سمٖمج٠مك زمٔمٝمقن ومْم٥م خمٝمٖم٥م َمرفم٥ٌم

زمُم٘مٙمٜم٣م  (أم ايمدويس)إذا ىمٛم٣م ؽمٛمتج٣موز احل٘م٣مي٥م ايمُمٔمٌٝم٥م اخلٙمٝمجٝم٥م ايمتل سمرؽمؿ صقرة و ايمرؤوس

ايمتل أٞمُمٟمهت٣م ايم٘م٣مسم٥ٌم ؽم٣مرة ايمٛمقاف ؾمخِمٝم٥م صمديدة  (أم ايمدويس)إؽمْمقري يمٛمٛمتٗمؾ إلم 

 :َمرآة ايمقاومع همتٓمٜمر اظمرآة يمٛم٣م صقرسمكم َمتٛم٣مومّمتكمسمٛمٔم٘مس صقرهت٣م دم 

ومٚمرًا و ؾم٣ٌمهب٣م ضمٝم٧م سمٌدو زهرة همقاضم٥مو صقرة اظمرأة ايمٖمت٣مة اجلٚمٝمٙم٥م دم رئم٣من أٞمقشمتٜم٣م: إولم

أٞمقشم٥م ٌ يُمت٣مق يمٗم٣مءه٣م ايمرصم٣مل همٜمل ايمًحر اجلذاب ايمذي جئمؾ ايمقاومع و ؾمٚم٣ًًم َممموم٥مو مجٝمالً 

 -طمٝم٣مًٓ مجٝمالً رائٔم٣مً و ضمٙمامً 

حتقهل٣م إلم أٞمثك ذات فمٚمؾ زمٔمٝمدة فمـ و قرة اظمرأة دم نمٝم٣مب ؾمٚمس اجلامل فمٛمٜم٣مص: ايمث٣مٞمٝم٥م

هذا َم٣م سمٔمرهمف و ٕٞمقشمتٜم٣م ايمرافمٖم٥م زم٤ًٌم سمراىمؿ ايمًٛمقاتو جلامهل٣مو إفمامل اجلاميمٝم٥م هم٣مومدة يمُم٣ٌمهب٣م

 --ىمٜمٙم٥م --ؾم٣مزم٥م--اظمرأة زمُم٘مؾ طم٣مص أىمثر َمـ ايمرصمؾ ٕهن٣م سمٌٗمك سمٗمػ أَم٣مم َمرآهت٣م صٕمغمة

 - ايمٛمتٝمج٥م ؾمٚمْم٣مءومد سمٌدو دم، قزاً فمجو

هذا زم٣ميمذات َم٣م سمُم٘مقا َمٛمف اظمرأة زمٔمد و إذن صقرة اظمرآة فمعم ضمٗمٝمٗمتٜم٣م سمٔمرهمٜم٣م اظمرآة ٞمٖمًٜم٣م

 -سمراىمؿ ايمًٛمكم
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زمكم ؾمخِمٝم٥م  (ضمقارًا داطمٙمٝم٣مً = َمقٞمقيمقج)يمٗمد اؽمتْم٣مفم٦م ايم٘م٣مسم٥ٌم ؽم٣مرة ايمٛمقاف أن جتري 

يّم٣مئؾ و عم َمر ايمًٛمكمؾمٝمخقطمتٜم٣م يمتػمز ضمٗمٝمٗم٥م اجلامل ايمزائؾ ايمذي ُيقل فمو اظمرأة دم ؾم٣ٌمهب٣م

ضمٝم٣ًم ظمٔم٣مين أىمػم و احلًـ نمغم َمًت٣ًمغ زمٙمٕم٥م ؾمٖم٣مهم٥م حتٚمؾ دم آهم٣مومٜم٣مو زمحٝم٧م يٌدو اجلٚمٝمؾ ومٌٝمح٣مً 

ايمتل رؽمٚمتٜم٣م ايم٘م٣مسم٥ٌم  (ٞمٗمْم٥م ايمالفمقدة)سمِمقروا َمٔمٛم٣م و َمـ ايم٘مٙمامت ايمتل رؽمٚم٦م سمٙمؽ ايمقاومٔم٥م

 :دم سمالهمٝمػ ومِمتٜم٣م

ضمتك احلممات  ----خيتٌئ دم زمٝمتفايم٘مؾ  --دم َمثؾ هذه ايمٙمٝمٙم٥م ؟؟؟ومل ---؟؟؟سمٌحثكم فمٛمل))

 -((ختتٌئ دم ؾمٗمقق اجلدران

ىمام أن ايمٙمٕم٥م ايمتل ٞمٗمٙم٦م يمٛم٣م هذه ايمقاومٔم٥م ارسمٗم٦م زمٛم٣م َمـ صدى احلروف إلم أصقات ايمْمٌٝمٔم٥م 

وح٘م٦م ))ضمٝم٧م حتقل وحؽ هذه ايمٔمجقز ايمُمٚمْم٣مء إلم صقت يُمٌف صقت اٞمٖمج٣مر ايمرفمد 

 -((اهتزت يمف ايمٕمرهم٥م اظمتٜم٣ميم٘م٥مهفم٣من َم٣م اطمتٙمط صقهت٣م زم٣مٞمٖمج٣مر ايمرفمد ايمذي و فم٣مل زمِمقٍت 

َمـ َمرضمٙم٥م ايمُم٣ٌمب إلم  هذا ئمٛمل يمق ذهٌٛم٣م ٞمًتٛمْمؼ ٓوفمل ايم٘م٣مسم٥ٌم أن إيذان حتقل اظمرأةو

نمّم٤م هذه ايمْمٌٝمٔم٥م سمٔم٣مؿمٖم٣ًم َمع هذه اظمرأة ايمتل و ايمْمٌٝمٔم٥مو َمرضمٙم٥م ايمُمٝمخقطم٥م ئمٛمل حتقل ايم٘مقن

٣م زمِمقت ايمُمٔمراء هذا يذىمرٞمو ه اجلامل فمعم هذه إرضو هل دم احلٗمٝمٗم٥م هل ه ايمقصمقد

 زمِمقت ايمْمٌٝمٔم٥م ايمتل سمٔم٣مؿمٖم٦م َمع ازمـ زيدون زمٔمد أن ضمدشم٦م ايمٗمْمٝمٔم٥م زمٝمٛمفو اجلقايمكم دم اؽم٣ٌمٞمٝم٣م

ن زمح٧م ايم٘م٣مسم٥ٌم فمـ ضمٗمٝمٗم٥م اخلٙمقد فمعم هذه إرض صمٔمٙمٜم٣م ، زمكم وٓدة زمٛم٦م اظمًت٘مٖملو

ٞمٖمًٜم٣م سمٌح٧م فمـ ذاهت٣م ممثٙم٥م اظمرأة زمِمقرهت٣م ايمٔم٣مَم٥م فمعم هذه  (أم ايمدويس)سمتٗمٚمص ؾمخِمٝم٥م 

فمقدة اخلريػ فمٛمد أي اَمرأة جئمٙمٜم٣م سمِمْمدم زمقاومع َُمر همتًجؾ و ىمٟمن اٞمْمٖم٣مء ايمرزمٝمعو رضإ

دم إضمدى احلقاري يِمْمدم هب٣م أضمد ايمرصم٣مل يؼمىمٜم٣م َمٜمروًٓ إلم هن٣مي٥م و ---ايمقصقل إلم ايمدار

متأل رئتٝمٜم٣م ---سمًتٛمُمؼ اهلقاء ---سمٙمتٖم٦م وراءه٣م همتجد اظمرأة سمٗمػ زمٛمٖمس اهلٝمئ٥م اظمزري٥م---ايمزوم٣مق

ومذرات ايمزوم٣مق و رائح٥م اظمٝم٣مه اظمختٙمْم٥م زم٣مٕوضم٣مل---هتز رأؽمٜم٣م أؽمٖم٣ًم ٓ فمْمر---فمـ فمْمرزم٣مضمث٥م 

 -((سم٘مٚمؾ ايمْمريؼو سمْم٣مرد ايمرصمؾ زمٔمٝمٛمٝمٜم٣م سمٌتًؿ زمٚم٘مر

طمريٖمٜم٣م حمٚمقيم٥م فمعم صمٛم٣مح فمٛمٌم و يمٗمد وهمٗم٦م ايم٘م٣مسم٥ٌم دم رؽمؿ صقرة اظمرأة دم رزمٝمٔمٜم٣م

دم شمالشم٥م هٛم٣مت ضمٌذا يمق رصمٔم٦م إن وومٔم٦م ايم٘م٣مسم٥ٌم و ايمتُمقيؼ ايمذي رهمع ايمٛمص إلم َم٘م٣مٞم٥م ؽم٣مَمٗم٥م

 :إيمٝمٜم٣م
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 ((ؽم٣مومٝمٜم٣م اظمٚمتدسم٣من فمعم احلِمغم--صدره٣م --إلم وصمٜمٜم٣م-متٔمـ ايمٛمٓمر)) ,

 -ايمِمحٝمح اظمٚمتدسمكمو

 -سمٗمػ زم٣مهلٝمئ٥م اظمزري٥م ٞمٖمًٜم٣م: ايمِمحٝمحو ((سمٗمػ زمٛمٖمس اهلٝمئ٥م اظمزري٥م)) ,

 -سمٗم٣مؿمٔمٜم٣م زم٣محلدة ٞمٖمًٜم٣م: ايمِمحٝمحو ((سمٗم٣مؿمٔمٜم٣م زمٛمٖمس احلدة)) ,

 يمٛمص مج٣ميمٝمتف ايمرائٔم٥م ايمتل يٗمػ همٝمٜم٣م ايمٗم٣مرئ أَم٣مم ىم٣مسم٥ٌم َمتٚمرؽم٥مىمؾ هذا ٓ يٖمٗمد او

 -دم ايمٖمـ ايمٗمِميص
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خٌِشٌسّخخيفخرلٌّػخخاٌىبرجخخلشاءح
 عيبخعاليخعٌددخ/دِبءخاٌفشط/

خ0اٌمظخ
ٜم٣م إولم دَم٣مء ايمٖمرس اظمجٚمقفم٥م ايمٗمِمِمٝم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م يمألدي٥ٌم ؽمٜم٣م صمالل صمقدت زمٔمد جمٚمقفمت

 هل جمٚمقفم٥م ومِمِمٝم٥م سمٗمع دم َم٣مئ٥مو ايمًٖمر إلم ضمٝم٧م يٌ٘مل ايمٗمٚمر()روايتٜم٣مو )رصمؾ دم اظمزاد(

ايمتل و 2225اشمٛمتل فمممة صٖمح٥م َمـ ايمٗمْمع ايمقؽمط َمْمٌقفم٥م دم دار إصٝمؾ يمٙمْم٣ٌمفم٥م فم٣مم و

حت٣مول ايم٘م٣مسم٥ٌم همٝمٜم٣م أن سمتٜمجك ضمروف ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة ذيمؽ ايمٖمـ ايمٔمٚمالق ايمذي ٓ يِمٚمد زمف إٓ 

 -قناظمٌدفم

اخلٝم٣مل َمٔم٣ًم يٛمْمٙمٗم٣من َمًغمة همٛمٝم٥م زم٣مجت٣مه زمٙمقرة أؿمر و ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة همـ اطمتزال ايمقاومع

أٞم٦م سمٗمرأ دم سمدافمٝم٣مت وردة ضمكم سمٙمده٣م رضمؿ و يمٙمقهٙم٥م إولم يٖمجٔمؽو ايمتج٣مرب اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

سمٔمقد ىمًغمة اجلٛم٣مح يمؼمسمًؿ صقرة إٞم٣ًمٞمٝم٥م فمعم صٖمح٣مت و إرض شمٚم٥م أؾمقاك سمدَمل يدهي٣م

صقرة إٞم٣ًمٞمٝم٥م  (ايمقردة)ايم٘م٣مسم٥ٌم دم ٞمِمقصٜم٣م حت٣مول أن جتٔمؾ َمـ جترزم٥م اظمرأة إذا ىم٣مٞم٦م و احلٝم٣مة

يمقضم٥م  (ايمقردة)َٓمتٜم٣من ايمرصمقيم٥م يمٙمح٣مصم٣مت اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م هم١مهن٣م دم ايمقوم٦م ٞمٖمًف جتٔمؾ َمـ هذه 

 -صمديدة سمقيمد َمـ َمٛمٓمقر صمديد جئمٙمٜم٣م إٞم٣ًمٞم٥م صمديرة زم٣محلٝم٣مة

٣مَمؽ صقرة همت٣مة يزوصمٜم٣م أٞم٦م سمٗمرأ ومِم٥م سمدافمٝم٣مت وردة إٓ أن يتٚمثؾ أَمو وٓ يٚم٘مٛمؽ

يم٘مٛمٜم٣م سمٔمقد إلم زمٝم٦م أهٙمٜم٣م و وايمده٣م اظمٛمحط أطمالومٝم٣ًم يمُمخص ٓ حتٌف َمٗم٣مزمؾ ديـ يمف زمذَمتف

زمٝمٛمام جتد دم ايمٗمِم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م  -أهن٣م َمْمقوم٥م زمِمٚم٦م ايمرصم٣ملو َم٘مًقرة اجلٛم٣مح زمٔمد اهت٣مَمٜم٣م زم٣ميمؼمصمؾ

ايمتل يتٔمرض هل٣م  أن ايم٘م٣مسم٥ٌم حت٣مول أن سمًػم َمٕم٣مور ايمٛمٖمس يمتث٦ٌم أن اظمٔمّمالت (ومٛمديؾ ايمروح)

حتٗمؼ ذيمؽ دم يمٝمٙم٥م و اإلٞم٣ًمن ومد ختٙمؼ َمٛمف إٞم٣ًمن آطمر رزمام ىم٣مسم٣ٌمً ىمٌغمًا يٚمأل فمعم ايمٛم٣مس صٚمتٜمؿ

 -فم٣مد ايمٛمجؿ إلم َم٣ًمره يمٝمٛمّم٨م ضمٙمٚمف زم٣مٕوٓد يٚمٙم٠مون فمٙمٝمف إزَمٛم٥مو ايمٗمدر

إرض ايمتل و زمٝمٛمام متثؾ ايمٗمِم٥م ايمث٣ميمث٥م صقرة ايمٌماع آصمتامفمل ضمٝم٧م أزمق إؽمامفمٝمؾ

سمرسمٖمع همقق ومػمه اظم٣ٌمين و يٚمقت نمري٣ًٌم فمـ صمغماٞمف --ٝمٜم٣م زم٣ميمٗمقة َمـ ومٌؾ ازمـ اجلغماناؽمتحقذ فمٙم
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زمٝمٛمام جتد ٞمٖمًٜم٣م أَم٣مم زم٣مب احلامم زمٔمد ساع َمع احلٝمتكم يمت٘متُمػ أن ازمٛمٜم٣م ومد طمٌٟم ازمٛم٥م اجلغمان دم 

 -همجع ومٙم٤م إم فمٛمدَم٣م ىم٣مٞم٦م احلٝم٥م ايمًقداء دم زي٣مرة يمٖمراش ويمده٣مو احلامم

تٙمخص دم دفمقة اجل٣مر جل٣مره أن يتجًس فمعم زوصمتف يمٝم٘مُمػ أهن٣م أَم٣م ايمٗمِم٥م ايمرازمٔم٥م هم

اظمٖم٣مصمٟمة ايمٔمٓمٝمٚم٥م أن َمـ أرؾمده إلم ذيمؽ هق َمـ سمٗمدم إلم طمْمٌتٜم٣م زمٔمد و َمِم٣مزم٥م زمٚمس اجلٛمقن

يٗمتٌس َمـ َمٔم٣مصمؿ  (صمقر,صمرم ,صمرأة  ,صمٌـ  ,صمٛمقن )ؿمالومٜم٣م هم٣محلرف صمٝمؿ ظم٣م همٝمف َمـ 

 -ٝم٥م دم همّم٣مءات ايمالحمًقسايمٙمٕم٥م ضمروهمٜم٣م ايمتل سمٕمقص دم أفمامق ايم٘مٝمٛمقٞم٥م ايمٛمٖمً

إذا اٞمتٗمٙم٦م إلم ايمٗمِم٥م اخل٣مَم٥ًم سمدرك َمدى ايمٌماع ايمذي ئم٘مس أشم٣مره فمعم ٞمٖمًٝم٥م اإلٞم٣ًمن و

فمذازم٣مهت٣م همٚمجزرة دير ي٣مؽمكم ىم٣مٞم٦م احلدث إهؿ ايمذي يتِم٣مرع همٝمف و ايمذي ُيٚمؾ ؾمٗم٣مء ايمًٛمكم

يتحقل دم ايمٙمحٓم٥م احلدث و يم٘مـ اظم٣مهمٝم٣م اإلهائٝمٙمٝم٥م سم٘مقن يمف زم٣مظمرص٣مدو آزمـ دم ايمثٟمر ٕزمٝمف

 -ٞمٖمًٜم٣م إلم اؽمتُمٜم٣مد إب ووٓدة آزمـ اجلديد

ٓ ٞمريد أن ٞمٔمٛمل ايمٗم٣مرئ دم آؽمتامع إلم أضمداث ايمٗمِمص إطمرى ايمتل ٓ خترج دم إؿم٣مره٣م 

 يم٘مٛمٛم٣م ٞمريد أن ٞم٠مىمد فمعم ومِم٥مو فمـ رؽمؿ ايمقاومع اإلٞم٣ًمين دم اظمجتٚمع ايمٔمريب

خيص و فم٣مؾمتف ايم٘م٣مسم٥ٌم عم ضمٙمؿٍ ايمتل زمٛمٝم٦م فمو ايمتل هل ؽمٚمل اظمجٚمقفم٥م (دَم٣مء ايمٖمرس)

 سمٔمقد ايم٘م٣مسم٥ٌم إلم يمقضمتٜم٣م همتجتز إيمقان ضمٝم٧م خيتٙمط فمٙمٝمٜم٣م ايمٙمقن زمكم إزمٙمؼو صديٗمتٜم٣م َمٝم٣ًمء

احلٚمرة زمحٝم٧م سمتحقل هذه ايمٖمرس اجلٚمقح أو ومؾ اظمرأة و ايم٘مٚمٝم٦م اظمتٟمرصمح زمكم ايمًقادو

 -ايمْم٣محم٥م إلم وحٝم٥م َمـ وح٣مي٣م اظمجتٚمع هم٣ميمٝم٣مؽمٚمكم همٗمد روٞمؼ ايمػماءة

ايم٘م٣مسم٥ٌم سمٔمتٚمد احلٙمؿ و ؽمجٝم٥م دم اظمجتٚمٔم٣مت اظمتخٙمٖم٥م ايمتل ٓ سمٗمدر يمإلٞم٣ًمن َم٘م٣مٞمتف هذهو

 إؿم٣مرًا يمٛمِمٜم٣م سمٛمٌثؼ َمٛمف سمدافمٝم٣مت ايمالؾمٔمقر ايمذي خيتزن ىمؾ َم٣م ٓ يٗمٌٙمف اظمجتٚمع دم ذاىمرسمف

جتٔمؾ اإلٞم٣ًمن ئمٝمش ضمٝم٣مسمف َمـ طمالل ردود أهمٔم٣مل ٓ و يتحقل إلم أهمٔم٣مل سمٛمٔم٘مس فمعم ايمقاومعو

٣مر ايمٛمٖمز يمٙمدراؽم٥م إدزمٝم٥م دم ه٘مذا ٞمِمقص ئمْمل إويمقي٥م إلم ايمرَمقز ايمتل اإلؿمو ومٝمٚم٥م هل٣م

ؽمٚمٝم٥م سمْمٌع ايمٛمص زمْم٣مزمع همٜمؿ ايمدواهمع وراء إضمداث همدَم٣مء و سمتحقل إلم َمٖمرداتو سمٛمُمئٜم٣م

ٞمٗمْم٥م ايمًٗمقط دم ايمقوم٦م و ٞمٗمْم٥م ايمتحقلو ٞمٗمْم٥م ايمْمٚمقحو ايمٖمرس ىمام ٞمرسمٟمي هل ٞمٗمْم٥م ايمتّمحٝم٥م

زمٔمده٣م احلرىمل ايمذي سمٛمٌٔم٧م َمٛمف و متثؾ اٞمْمالوم٥م احلٝم٣مةٞمٖمًف ٞم٣مهٝمؽ فمـ أن ايمٖمرس ٞمٖمًٜم٣م 

اخلِمقزم٥م هم٘مٝمػ إذا ىم٣مٞم٦م هذه اخلِمقزم٥م سمِمٌح وحٝم٥م َمـ وح٣مي٣م اظمجتٚمع يمٗمد َمثٙم٦م ايم٘م٣مسم٥ٌم 
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ايمذي و جمٚمقفم٥م ٞمِمقصٜم٣م دم دَم٣مء ايمٖمرس زمٙمٕم٥م ٞمحتتٜم٣م َمـ واومع احلٝم٣مة اظمتداول فمعم أيمًٛم٥م ايمٛم٣مس

رَمز أضمٝم٣مٞم٣مً يٕمْمل َم٣ًمضم٣مت َمـ أضمداث ايمٗمِمص يٚمثؾ اظمجتٚمع ايمٔمريب دم زمٝمئتٜم٣م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م هم٣ميم

ىمؿ و اظم٣ٌمذة يٙمتٜمامن زمٔمض ايمٛمِمقص همتتحقل ايمٗمّم٣مي٣م آصمتامفمٝم٥م إلم ومّم٣مي٣م ٞم٣مشمرةو زمٝمٛمام ايمدهمع

رَمقز  (زوصمل ُي٤م ايمثقب إمحر)يٌدو ذيمؽ واوح٣مً دم َمديمقٓت أيمٖم٣مظ ايم٘م٣مسم٥ٌم دم ٞمِمٜم٣م 

يم٘مٛمف دم و أيمٝمػو ٧م فمـ َمٟموىواومٔمٝم٥م متثؾ أفمامق ايمالؾمٔمقر فمٛمد ايمرصمؾ ايمممومل ايمذي يٌح

 داَمٝم٥م صقرهت٣م فم٣ميمٗم٥م دم ايمذاىمرة ايمقوم٦م ٞمٖمًف ُيّقل هذا إيمٝمػ إلم همرس

سمٌمخ وردة  ----ٓ سمًتٝمٗمظو سمٛم٣مم َمالَمح ايمٌمم ---دَم٣مء ايمٖمرس سمٛمْمٖمئ زنمردة اجلدة

 :زمِمقت أٞمثقي صمريح

 -(يس) ,

 هل رَمٝمؿو سمردد اجلدة ومؾ َمـ ُيٝمل ايمٔمٓم٣مم

يٚم٘مـ أن ي٘متُمٖمٜم٣م ايمٗم٣مرئ زمٛمٖمًف دم إفم٣مدة ايمٛمٓمر دم ومراءة ومراءة أطمرى وردود أهمٔم٣مل أطمرى 

اظمجٚمقفم٥م ايمٗمِمِمٝم٥م ومراءة سمٛمْمٙمؼ َمـ اىمتُم٣مف إفمامق اظمقصمقدة َم٣م زمكم ؽمْمقر ايمٗمِمص ايمتل 

 -يٌدو أهن٣م جت٣مرب فم٣ميُمتٜم٣م ايم٘م٣مسم٥ٌم دم جمتٚمع سمتٛم٣مومض همٝمف ايمٔمالوم٣مت آصمتامفمٝم٥م



429 

 

 $ِظش#خسُّخأثٌخػْذخرجؾشخػٓخىٌّخخِفمٌدحخ-6

خ#ٌَّخشزبءخثبسد$خْخخٌنضخلظظِلشاءحخفن

خ0اٌمظخ
أن همٝمف ؾمٝمئ٣مً  دم ذات يقم َمـ أي٣مم ايمُمت٣مء ايمذي حتٌف يمُمٔمقره٣م، اؽمتٝمٗمٓم٦م ىمٔم٣مدهت٣م َمٌ٘مراً 

ذىمره٣م هذا اظمٛم٣مخ زمٚمٛم٣مخ ، صم٣ميم٦م زمٌٌمه٣م ٞمحق ايمًامء اظمٙمٌدة زم٣ميمٕمٝمقمو أؿمٙم٦م َمـ ايمٛم٣مهمذة-- َمٛمٜم٣م

هفم٣من َم٣م اٞمتٌٜم٦م هل٣م همٚمًحتٜم٣م ، كمايمٔمًٙمٝمت سم٣ًمومْم٦م دَمٔم٥م َمـ فمٝمٛمٝمٜم٣م-- ايمٗم٣مسمؿ، ضمٝم٣مهت٣م اظمٔمتؿ

أفم٣مدت ايمٛمٓمر إلم ايمًامء ايمتل -- واظمخٚمقم زمْمرف إصٌٔمٜم٣م ايمرهمٝمع ومٌؾ أن سمٛمحدر فمعم طمده

وَم٣م هل إٓ حلٓم٣مت ضمتك زمدأ اظمْمر دم -- ظمْمر َمٔمٙمٛم٥م فمـ زمدء هْمقٓ، سم٘م٣مشمٖم٦م همٝمٜم٣م ايمًح٤م

ي٣مم فمٚمره٣م ىم٣مٞم٦م خترج َمٛمٜم٣م زهمرة أؽمك فمعم أ َمع ىمؾ ضم٥ٌم َمْمر سمًٗمط فمعم إرضو اهلْمقل

َمرت أي٣مَمٜم٣م هئم٣ًم أَم٣مم فمٝمٛمٜم٣م ىممميط -- اخلريػ وأوراق ايمُمجر دم، اظمت٣ًمومْم٣مت ىمام اظمْمر

همت٣مه٦م اظمالَمح دم ذاىمرهت٣م ايمتل حتٚمؾ -- إضمداث وإؾمخ٣مصو ايمِمقر ؽمٝمٛمامئل اطمتٙمْم٦م همٝمف

 َمـيم٘مٛمٜم٣م ىم٘مؾ َمرة ؿمردت -- وأي٣مَمٜم٣مو ىمٚمرارة ضمٝم٣مهت٣م-- ايمذىمري٣مت إيمٝمٚم٥م اظمرة ىماًم ه٣مئالً َمـ

سم٣ًمءيم٦م -- خمٝمٙمتٜم٣م ايمذىمري٣مت وإؾم٣ٌمح ايمتل سمؼماومص دوَم٣مً أَم٣مَمٜم٣م همتُمٔمره٣م زمخقف جمٜمقل

ينة دم دٓيم٥م فمعم و ٛم٥مهزت رأؽمٜم٣م يٚم "؟؟ ت يقَم٣ًم زم٣مَٕم٣منهؾ ؾمٔمر": هبٚم٥ًم طم٣مهمتف َم٘متقَم٥م

-- وضمده٣مهمٛمج٣من ايمٗمٜمقة ايمذي افمت٣مدت أن سمممزمف ىمؾ ص٣ٌمح  ذه٦ٌم يمتٔمدو سمرىم٦م ايمٛم٣مهمذة، ايمٛمٖمل

ىم٣من ايمٌخ٣مر يتِم٣مفمد ، اٞمتٜم٦م َمـ إفمداد ايمٗمٜمقة-- ىم٣مٞم٦م زمكم ايمٛم٣مس إنضمده٣م ضمتك وهمٜمل دائاًم و

ازمتًٚم٦م ازمت٣ًمَم٥م طم٣ميم٦م هل٣م أهن٣م -- زم٣مجت٣مه ايمممهم٥م، زمٝمٛمام ىم٣مٞم٦م سمًغم زمخْمك رىمٝم٘م٥م، َمـ ايمٖمٛمج٣من

دم ايمقوم٦م ايمذي أضم٦ًم همٝمف زمٟمن هذا ايمْمٗمس ايمِم٣ٌمضمل هق ايمًمء ايمقضمٝمد ايمذي -- َمٔمٛمك زمال

، أَم٣مم ايمممهم٥م صمٙم٦ًم فمعم ايم٘مرد اهلزاز-- دم هذه احلٝم٣مة َمذاومفو سمُمٔمر زمْمٔمٚمف أصٌح٦م

زمدأت دم و زمخٝم٣مهل٣م ضمٝم٧م ذه٦ٌم زمٔمٝمداً ، َمٔمٙمٛم٥م ضم٣ميم٥م صٚم٦م َمْمٌؼ، أؽمٛمدت رأؽمٜم٣م إلم اظمرىمك

 سمتٟمرصمح هب٣م َم٣م زمكم صٔمقد إذ، مت٣مَم٣م ىمام أي٣مَمٜم٣م-- ايمتٟمرصمح زم٣ميم٘مرد دم ضمرىم٣مت طمٖمٝمٖم٥م ه٣مدئ٥م

رؾمٖم٦م َمـ -- ىمٝم٣مهن٣م وي٘م٣مد يٖمجره ف ىم٣من هيززمٖم٣مرق أن سمٟمرصمحٜم٣م أؾمد فمٛمٖم٣مً يمدرصم٥م أٞم، هٌقطو

-- ومٜمقهت٣م هبدوء يمتًتُمٔمر َمذاومٜم٣م فمعم َمٜمؾ همٜمل افمت٣مدت أن سمرسمُمػ-- ايمٗمٜمقة هبدوء ىمٔم٣مدهت٣م
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ازمت٣ًمَم٥م أطمرى يالزَمٜم٣م ٞمٖمس ايمُمٔمقر زمٟمن ٓ َمٔمٛمك وٓ  هم٣مزمتًٚم٦م-- رائح٥م ايمٌـ متأل أٞمٖمٜم٣مو

َمٔمٙمٛم٥م زمذيمؽ ، فمعم همٛمج٣مهن٣مسمّمٕمط زمراضمتٝمٜم٣م ايمِمٕمغمسمكم  وىم٣مٞم٦م دم هذه إشمٛم٣مء-- ؽم٤ٌم هل٣م

 ايمقضمٝمد ايمذي حتٌفودم ذيمؽ ومٛم٣مفم٥م فمعم ٞمحق َم٣م زمٟمٞمف ، ؿمٗمقؽمٜم٣م يم٘مقٞمف َمـ أفمز، متً٘مٜم٣م ايمُمديد زمف

ىمقٞمف ايمًمء ايمقضمٝمد دم هذه احلٝم٣مة َم٣ٌمضم٣م هل٣م أن سمُمٔمر جت٣مهف زمٚمُم٣مفمر  ٖمظ هبؾسمًتْمٝمع أن حتو

٣مزمؼ إٞمذار ضمٝم٧م دون ؽم-- هفم٣من َم٣م طمٖمت٦م همرضمتٜم٣م اخلٖمٝم٥م يمٝمحؾ ايمقصمقم ويم٘مـ-- احل٤م

همٜمق ايمرهمٝمؼ ايمقضمٝمد هل٣م دم هذه ايمٕمرزم٥م -- اؽمتًٙمٚم٦م يمف-- زم٘م٣مء ه٣مدئ ص٣مَم٦م-- ؿمٖمٗم٦م دم ايمٌ٘م٣مء

زم٘م٦م حلد فمدم ومدرهت٣م فمعم إىمامل همٛمج٣من -- وهق ايمِمديؼ دم صحرائٜم٣م ايمٗم٣مضمٙم٥م-- اظمقضمُم٥م

دهمٛم٦م رأؽمٜم٣م ايمِمٕمغم زمكم راضمتٝمٜم٣م سم٣مرىم٥م دَمقفمٜم٣م سمٛمٜمٚمر زمٕمزارة ىمام و وؤمتف صم٣مٞم٣ٌمً -- ومٜمقهت٣م

َمٛمٜم٣م  اٞمٖمٙمت٦مٞمٓمرت ضمقهل٣م و-- أن هدأت ومٙمٝمالً  شمؿ رهمٔم٦م رأؽمٜم٣م زمٔمد-- اظمت٣ًمومط َمـ ايمًامء ْمراظم

أرزمع صمدران -- زم٣مظمٔم٣مٞم٣مة هن٣مي٥م ضمٝم٣مة ضم٣مهمٙم٥م، أهذا هق اظمآل": َمت٣ًمئٙم٥م دم داطمٙمٜم٣م-- وح٘م٥م ؽم٣مطمرة

مل سمٔمش -- ىم٣مٞم٦م صٕمغمة ىمؿ ىم٣مٞم٦م إي٣مم وم٣مؽمٝم٥م َمٔمٜم٣م َمٛمذ أن "-- َمقضمُم٥م ونمرزم٥م ووضمدة

ىم٣مٞم٦م متٛمك ٞمٖمًٜم٣م و دائاًم وضمٝمدة ىم٣مٞم٦م-- ومريٛم٣مهت٣م إؿمٖم٣مل دم دفء وضمٛم٣من وأَم٣منىمقاضمدة َمـ 

وضم٤م يُمٔمره٣م زم٣مَٕم٣من ، أٞمف ؽمٝمجلء ايمٝمقم ايمذي سمٙمتٗمل همٝمف َمع ومٙم٤م يّمٚمٜم٣م وُيتقهي٣م زم٘مؾ ضمٛم٣من

، يم٘مـ احلٝم٣مة سمٟمزمك إٓ أن سمزيده٣م ضمرَم٣مٞم٣مً -- ئمقوٜم٣م فمام وم٣مؽمتف َمـ ضمرَم٣من همٝمٜمذه احلٝم٣مة-- اظمٖمٗمقد

همجٟمة ؾمٔمرت زمػمودة سمني دم أوص٣مهل٣م -- ىمؾ َمٔمٛمك مجٝمؾ وىمؾ َمُم٣مفمر داهمئ٥موجترده٣م َمـ 

ىمٟمن صمٙمٝمد اظمُم٣مفمر ُيٝمط هب٣م َمـ ىمؾ -- َمٟموى حت٦م اظمْمر هم٣مرجتٖم٦م ىمٔمِمٖمقر صٕمغم يٗمػ زمال

همام أن رؾمٖم٦م -- همٛمج٣من ومٜمقهت٣م فمٙمٜم٣م سمُمٔمر زم٣ميمدفء َمـ ضمرارسمف همٚمدت يده٣م يمتًتٔمٝمد-- صم٣مٞم٤م

همٗمد ايمٖمٛمج٣من ىمؾ ايمدفء ايمذي ىم٣من ُيتقيف -- رهت٣مومد همٗمدت ضمرا َمٛمف ضمتك اىمتُمٖم٦م أن ايمٗمٜمقة

سم٣ًمومْم٦م دَمٔم٥م ىم٣مٞم٦م ومد و ٞمٓمرت إيمٝمف زمٟمؽمك-- ايمدفء دم ضمٝم٣مهت٣م ىمام همٗمدت هل َمـ ومٌؾ ىمؾ

ايمٖمٛمج٣من همٟمضمدشم٦م دواَم٥م صٕمغمة ىمتٙمؽ ايمدوَم٣مت ايمتل افمت٣مدت أن سمدور  زمٗمٝم٦م دم فمٝمٛمٝمٜم٣م دم

-- ه اظمْمٌخ زمال اىمؼماثوم٣مَم٦م َمـ َم٘م٣مهن٣م وؽم٣مرت جت٣م-- ازمت٣ًمَم٥م ؽم٣مطمرة افمتعم وصمٜم٣م-- همٝمٜم٣م

هق يٛمً٘م٤م َمـ ايمٖمٛمج٣من زمال و ٞمٓمرت إلم ايم٣ًمئؾ-- وَمـ ومٜمقة دم اظمجعم راضم٦م سمً٘م٤م َم٣م سمٌٗمك

 همٚمٛمذ زَمـ ؿمقيؾ مل سمٔمد هتتؿ زمٟمي رء دم هذه احلٝم٣مة-- أي اهتامم

حتت٣مج إلم  -يم٘مٛمٜم٣م همقٓذي٥م اخلٝمقطو سمٌتن ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة فمٛم٣مسه٣م َمـ ؾمٌ٘م٥م فمٛم٘مٌقسمٝمف

هم٣ميمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة هذا ايمٖمـ اهل٣مدئ اظمُم٣مىمس ، ـ َم٘مقٞم٣مت فمٛم٣مسه٣مجمٜمر دومٝمؼ ي٘مُمػ فم
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جيتزئ اخلٝم٣مل يمٝم٘مقٞمف و زمْمٌٝمٔمتف يًتْمٝمع أن ُيٚمٙمؽ إلم واومع آطمر جيتزئ ايمتجرزم٥م َمـ اخلٝم٣مل

جترزم٥م فمٓمٝمٚم٥م ايمٙمٜمؿ إذا ىم٣من ايمٗم٣مص همٛم٣مٞم٣مً زم٣مرفم٣مً دم سمٔم٣مَمٙمف َمع ايمٛمص ايمٗمِميص وم٣مدرًا دم رؽمٚمف 

 -يمٙمُمخِمٝم٣مت ايمتل خيت٣مره٣م

ايمِمقر ايمتل سم٘مقن يمديٛم٣م و دم ٞمص يقم ؾمت٣مء زم٣مرد ٞمٗمرأ َمٖم٘مرة رائٔم٥م َمـ اظمٖمردات ٞمحـ هٛم٣مو

حتقل و طمٝم٣مًٓ وافمدًا هم٣ميمٙمحٓم٥م ايمتل صقرهت٣م ايم٘م٣مسم٥ٌم حلٓم٥م َمتٚمٝمزة ٕهن٣م سمًػم أفمامق ايمٛمٖمس

ٞمٗمرأ َم٣م وراء أضمرهمف َمـ َمٔم٣مين سمُم٘مؾ و إلم ىمالم ٞمٙمٚمًفو اظمُم٣مفمر إلم أهمٔم٣مل سمؼماومص فمعم ايمقرق

 -ايمذاتو يمٛمٖمسصمزء فمٓمٝمام ٕي ا

يٛمٗمؾ يمٛم٣م أدق و ذىمري٣ميت( يِمقر يمٛم٣م صٖمح٣مت َمـ ذاىمرة ايم٘م٣مسم٥ٌم)ٞمحـ إذًا أَم٣مم َمقومػ 

حتٚمٙمٛم٣م إلم أهمؼ يٌدو أٞمف فمٛمد ايم٘م٣مسم٥ٌم و ايمتٖم٣مصٝمؾ زمٙمٕم٥م ؾم٣مفمري٥م سمْمغم زمٛم٣م فمعم صمٛم٣مضمل زم٣ًمط ايمريح

 -َمًدود َمـ ايمْمرف أطمر

ه آؽمؼماضم٥م دوم٣مئؼ يمق ىم٣مٞم٦م هذ( واؽمؼماضم٥م اظمح٣مرب)همٜمل َمـ طمالل فم٣ٌمراهت٣م سمٌح٧م فمـ 

ايمدٓيم٥م فمعم ذيمؽ هذه ايمتُم٣مؤَمٝم٥م ايمتل سمتٌْمٛمٜم٣م ايم٘م٣مسم٥ٌم همتٛم٣ًمق فمعم يم٣ًمن ؾمخِمٝم٥م و َمٔمدودة

 ؽمٌٗم٦م هذه ايمٔم٣ٌمرة زمت٣ًمؤل (نمرزم٥م ووضمدةو أرزمع صمدران َمقضمُم٥م)ومِمتٜم٣م زمُم٘مؾ ٓ ؾمٔمقري 

ضمتك يًتْمٝمع أن يًتٛمًخ َم٣م دم أفمامق ٞمٖمس ايم٘م٣مسم٥ٌم  (َمممضم٥م همرويدي٥م)داطمقم ُيت٣مج إلم 

ٓ أفمتٗمد أن ايم٘م٣مسم٥ٌم ومد وصٙم٦م إلم ؽمـ ايمٝمٟمس  (هن٣مي٥م ضمٝم٣مة ضم٣مهمٙم٥م زم٣مظمٔم٣مٞم٣مة -----هق اظمآل أهذا)

إهن٣م سمٌح٧م ىمٕمغمه٣م َمـ  -اإلؾم٘م٣مٓتو اظمِم٣مفم٤مو ضمتك سمٔمػم فمـ جترزم٥م َمريرة َمٙمٝمئ٥م زم٣مظمْم٣ٌمت

ومد فمػمت فمـ و ايمٛم٣ًمء فمـ ضمّمـ داهمئ سمًتْمٝمع أن سمٟموي إيمٝمف ىمٗمريٛم٣مهت٣م ممـ سمٔمٝمش ضمٝم٣مة ه٣مٞمئ٥م

مل سمٔمش ىمقاضمدة َمـ  ---َمٛمذ أن ىم٣مٞم٦م صٕمغمة ---ىمؿ ىم٣مٞم٦م إي٣مم وم٣مؽمٝم٥م َمٔمٜم٣م)ذيمؽ زمٗمقهل٣م 

ٓ أفمتٗمد إٓ أن ايم٘م٣مسم٥ٌم سمٔمٝمش أزَم٥م طم٣مص٥م سمٌح٧م ( وأَم٣منو ضمٛم٣منو إؿمٖم٣مل دم دهمئ ---ومريٛم٣مهت٣م

ان  يٚم٘مـ َمـ طمالهل٣م أن سمٔمػم احلٝم٣مة ايمقاومٔمٝم٥م همٜمل وم٣مدرة زمجقاز َمروره٣م ىٌّخخِفمٌدحهمٝمٜم٣م فمـ 

يم٘مٛمٜم٣م حتت٣مج إلم َمرىم٤م َمـ ٞمقع آطمر يٛمٗمٙمٜم٣م إلم و هذه ؽمٚم٥م يمٝم٦ًم زم٣ميمٔم٣مدي٥مو ٝم٥مسمٔمػم احلٝم٣مة اخلٝم٣ميم

 -اظمُم٣مفمر ايمداهمئ٥م ايمتل متثؾ يمدهي٣م احلٝم٣مة ىم٣مَمٙم٥م
 ايمٛمص ايمذي زمكم أيديٛم٣م إذا َم٣م جت٣موزٞم٣م همٝمف إطمْم٣مء ايمتٔمٌغمي٥م ايمتل وومٔم٦م همٝمٜم٣م ايم٘م٣مسم٥ٌم زمٗمقهل٣مو
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 (مل سمٔمش ىمقاضمدة َمـ ومريٛم٣مهت٣م إؿمٖم٣مل)

 سمٗمقل ىم٣من َمـ ضمٗمٜم٣م أنو

 (مل سمٔمش ىمقاضمدة َمـ أومراهن٣م)

 (هم٣مزمتًٚم٦م ازمت٣ًمَم٥م أطمرى يالزَمٜم٣م ٞمٖمس ايمُمٔمقر)

 :احلؼ ن سمٗمقلو

 (يالزَمٜم٣م ايمُمٔمقر ٞمٖمًف)

 (ازمتًٚم٦م ازمت٣ًمَم٥م طم٣ميم٦م هل٣م أهن٣م زمال َمٔمٛمك: )ومقهل٣مو

 :ايمِمحٝمح أن سمٗمقلو

 )ازمتًٚم٦م ازمت٣ًمَم٥م طم٣ميمتٜم٣م زمال َمٔمٛمك(

 (٣مزم٘م٦م حلد فمدم ومدرهت٣م فمعم إىمامل همٛمج٣من ومٜمقهت)ومقهل٣م و

 :ايمِمحٝمح أن سمٗمقلو

 (زم٘م٦م إلم ضمد صمٔمٙمٜم٣م نمغم وم٣مدرة فمعم إىمامل همٛمج٣من ومٜمقهت٣م)

 (همام إن ارسمُمٖم٦م: )ايمِمحٝمح( وهمام أن ارسمُمٖم٦م)ومقهل٣م و

زٞم٣م هذه اهلٛم٣مت ايمتٔمٌغمي٥م إلم فمٛم٣مس ايمٗمِم٥م يمقصمدٞم٣م أن هٛم٣مك ضم٣مصمزًا زمكم فمٛمقان إذا جت٣مو

 فمالوم٥م زمكم َمّمٚمقن ايمٛمصزمكم َمّمٚمقهن٣م همٙمٝم٦ًم هٛم٣مك دم ايمٛمص فم٣ٌمرات سمقضمل إلم و ايمٗمِم٥م

زمكم فمٛمقاٞمف ايمٙمٜمؿ إٓ دم طمٝم٣مل ايم٘م٣مسم٥ٌم همٗمط ضمٝم٧م افمتػمت طمٝم٣ميمٝم٣ًم أن ضمدوث هذه ايمٗمِم٥م ؾمت٣مًء و

 -زمكم َم٣م ؽمٙمختف ايم٘م٣مسم٥ٌم ٞمٖمًٜم٣م َمـ ذىمري٣متو جئمؾ هٛم٣مك رازمْم٣مً زمكم ايمٝمقم ايمُمت٣مئل ايم٣ٌمرد

 ايمٛمٗمد إذا ىم٣من َمـ ضمٗمٛم٣م أن ٞمٖمتش فمـ فمٛم٣مس ايمٗمِم٥م احلٗمٝمٗمٝم٥م دم ايمٛمص هم١من َمـ دوافملو

سمٟمؽمٝم٣ًمسمف ايمٗم٣مئٚم٥م فمعم ايمٗمقافمد أن ٞمُمغم إلم أن ايمٛمص ايمذي زمكم أيديٛم٣م أومرب إلم ايمًغمة ايمذاسمٝم٥م و

 -ايمتل سم٠مرخ ٓؽمتج٣مزم٣مت ٞمٖمًٝم٥م سمًتدفمٝمٜم٣م ذاىمرة ايم٘م٣مسم٥ٌم همتٖمرنمٜم٣م فمعم ؾم٘مؾ ٞمص

أَم٣م آ ّ سم٘متُمػ ايم٘م٣مسم٥ٌم صمٛمس ايمٛمص ايمذي أهمرنم٦م همٝمف جترزمتٜم٣م همٜمذه َم٠ًمويمٝمتٜم٣م اظمتٚمثٙم٥م دم 

 -حل٣ًمزم٣مت َمـ صمديدإفم٣مدة ا
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صقره٣م اؽمتْم٣مفمت٣م أن حتٗمٗم٣م ضمّمقرًا أدزمٝم٣ًم مجٝمالً و صحٝمح ىمام ومٙمٛم٣م دم اظمٗمدَم٥م أن يمٕم٥م ايم٘م٣مسم٥ٌم

يم٘مـ همـ ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة يًتحٝمل ىمثغما ضمٝمٛمام ٓ جيد أصمّؾ فمٛم٣مسه ضم٣مرضًا فمعم و رائٔم٣ًم طمجقًٓ 

 فمٙمٝمٜم٣م اؽمتج٣مزم٣مت أشم٣مدم شمالشم٥م ٓ سمٗمقم إٓ (فمٛمٌم ايمتُمقيؼو احلٌ٘م٥مو احلدث)ـَم٣ًمضم٥م ايمتجرزم٥م هم

هل دفم٣مَم٣مت سمٛمٚمٝم٥م همـ ايمٗمِم٥م وهذه فمٛم٣مس ي٘م٣مد ايمٛمص ايمذي زمكم أيديٛم٣م و همـ ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة

يم٘مـ يٖمؼمض أن و إن ىمٛم٣م ٞمًٚمع ٞمداءات دم فم٣ممل ايمٗمِم٥م سمدفمقا إلم جت٣موز ايمٗمقافمدو خيٙمق َمٛمٜم٣م

ٛمص َم٣م ٞمٗمقيمف دم ضمؼ ايمو -ايمٔمٌم ايمذي ٞمٔمٝمُمفو ي٘مقن هذا ايمتج٣موز إلم ومقافمد فمٌمي٥م سمتٛم٣مؽم٤م

هقي٥م هذا ايمٛمقع َمـ و ٓ يًتدفمل إيمٕم٣مء مج٣ميمٝمتف زمٗمدر َم٣م ٞمحـ ٞمٌح٧م فمـ اٞمتامء هذا ايمٛمص

يقم ؾمت٣مء ) ومد أىمدسمف ايم٘م٣مسم٥ٌم َمـ طمالل فمٛمقان ٞمِمٜم٣مو ايم٘مت٣مزم٥م ايمذي يٛمتٚمل إلم )ايمًغمة ايمذاسمٝم٥م(

 َمٖم٘مرة ايم٘م٣مسم٥ٌم هق ؽمغمة مل سمرق إلم أن سمتحقل إلم ومِم٥م ومِمغمةو ايمٝمقم دم َمٖمٜمقم َمذىمرة( وزم٣مرد

 فمٓمٝمؿ اٞمٗمْمٔم٦م زمف ايمًٌؾ زمٔمد ايمٔمٗم٣مدو ِمٛمٝمػ ايمٛمص َمًٟميم٥م ضم٣ًمؽم٥م هم٣ميمًغمة ايمذاسمٝم٥م همـ ٞمزرسمو

حتقل فمٛمد ىمت٣مزمٛم٣م اجلدد إل ذىمري٣مت ينده٣م ايم٘م٣مسم٤م أو و َمٝمخ٣مئٝمؾ ٞمٔمٝمٚمفو حمٚمد ضمًكم هٝم٘مؾو

 -ايمٖمٛم٣من زمٙمٕم٥م مجٝمٙم٥م زمؾ إلم طمقاؿمر يرؽمٚمٜم٣م فمعم صٖمح٣مت ايمقرق
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 #راوشحخاٌشًػخ...راوشحخاٌمٍت$يفخسًاّخخلشاءحخأـجبػْخخ

خحنٓخأِبَخٔضخأدثِ
خأػظُخأثؼبدهخراوشحخؽشّشّخ

 ٌىنيبخخبٌْؽخؽذّذّخً

خ0اٌذساعخ
اظم٣مدي٥م ايمٛم٣مؾمزة سمٗمٖمز أَم٣مَمؽ اٞمٌٔم٣مشم٣مت ايمِمٚم٦م و دم اٞمٔمت٣مق ايمروح َمـ أه اظم٣ٌمدٓت اظمٔمٛمقي٥م

 -طمٙمػ آهم٣مق َمْمروم٥م ايمٔمالوم٣مت آصمتامفمٝم٥م نمغم اظمت٘م٣مهمئ٥م

 ايمٗم٣مص٥م ؾمخِمٝم٣مت َمتٔم٣مَمدة مه٣م وصمٜم٣من يمٔمٚمٙم٥م واضمدة ايمتْمٙمع ٞمٖمًف يٖم٣مصمئؽ دم ٞمص

 آهم٣مق فمدواٞمٝم٥م واضمدة--اجلُمع اجلًدي هق واضمدو ايممماؽم٥م ٞمٖمًٜم٣مو ايمتقصمف ٞمٖمًفو

صقرهت٣م اخل٣مرصمٝم٥م أَم٣م أفمامومٜم٣م همٜمل ٓ و إهنام ٓ يري٣من َمـ اظمرأة إٓ ضمًٝمتٜم٣م --ؿمٚمقضم٣مت واضمدةو

اظمرأة اجلذازم٥م ) (اظمرأة اظمٖم٣مسمـ اجلًدي٥م) (اظمرأة اظمتٔم٥م)ٓ يٚم٘مـ هل٣م أن سمتجًد أَم٣مَمٜمام إٓ و هتٚمٜمام

هذه َمٖمردات ايمقاومع آصمتامفمل دم ايمٌٔمد ايمث٣ميم٧م يمُمخِمٝم٥م ايمرصمقيم٥م فمٛمد زمٔمض ( وزمُم٘مٙمٜم٣م

 -ايمرصم٣مل

دم ايمٛم٣مهمذة اظمٗم٣مزمٙم٥م هٛم٣مك اَمرأة سمٌح٧م فمـ زوصمٜم٣م فمـ ؿمٚمقضم٣مهت٣م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م فمـ زمٔمده٣م و

ٞمحـ أَم٣مم ٞمص أديب أفمٓمؿ  -تٗمد ىمثغمًا َمـ َمٔمْمٝم٣مسمفاحلٗمٝمٗمل ايمذي َم٣م يزال جمتٚمٔمٛم٣م ايمٔمريب يٖم

هذه هل و سمرؽمؿ أزمٔم٣مده ايمرصمقيم٥م نمغم ايمقافمدة يم٘مٛمٜم٣م زمخٝمقط ضمديدي٥مو أزمٔم٣مده ذاىمرة ضمريري٥م

 -اظمُم٘مٙم٥م

 يم٘مٛمٜم٣م سمريده زمُمخِمٝم٥م فمٛمؼمة ايمٔمٌزو سمٛمتٓمر ومدوَمف فمعم ضمِم٣من أزمٝمض

 ٚمف وَمـ حم٥ٌم ضم٘مٚمتفَمـ زمرسمٗم٣مل ؿمٔمو سمٛمتٓمر ومدوَمف يمٝمحٚمٙمٜم٣م َمٔمف إلم فم٣ممل َمثغم َمـ ٞمقر أروف

سمٛمًك أهن٣م دم هذا و هذه صقرة َم٣م سمزال اظمرأة ايمٔمرزمٝم٥م ختتزهن٣م فمـ ايمرصمقيم٥م زمٚمٔمٛم٣مه٣م ايمُمٖم٣مفو

َم٣م يٖم٣مصمئقك أىمثر و ٤مَم٘م٣مؽمو ايمٔمٌم أصٌح٦م َمزدوصم٥م ايمُم٘مؾ ٓ سمرى دم إٞمقشم٥م إٓ َمٖم٣مسمـ
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مت٣مَم٣مً  أضمالَمٜم٣م أوح٦م ه٣ٌمًء َمٛمثقراو رسم٘م٣مس ايمذي سمٔمٝمُمف اظمرأة زمٔمد أن سم٘متُمػ أن ؿمٚمقضمٜم٣مآ

 -هٝمٜم٣مت ---هٝمٜم٣مت ---فمٙمٝمؽ أن سمٙمتٗمْمفو ىمدومٝمؼ ٞمثروه فمعم ؾمقك

يم٘مـ و سمريد أن حتٗمؼ وصمقده٣م زمٚممموفمٝم٥مو ايمٛمص يرؽمؿ صقرة َمٔمٙمٚم٥م سمٌح٧م فمـ ذاهت٣م

ضم٤م إو٣مهم٥م و ايمذاسمٝم٥مو إٞم٣مٞمٝم٥مو ٞمِمػ ايمتٖم٣مضم٥م أطمر ختتزٞمف ايمٛمرصمًٝم٥م --ٞمِمٖمٜم٣م إطمر

 -أطمريـ يمٙمٚمٖمّمٙم٥م ايم٘مٚمٌٝمقسمري٥م

ايمٛمص يرؽمؿ فمعم صٖمح٣مت ذاىمرسمٛم٣م فمقاؿمٖم٣مً ذىمري٣مت دم ٞمٖمس رواي٥م ضمٗمٝمٗم٥م ىم٣من ذيط ايم

 َم٘مدؽم٥م َمتٙمٌدة ىمٕمٝمقم ايمًامء سمٌح٧م فمـ صٖمٗم٥م ىمٜمرزم٣مئٝم٥م متْمر روضمٜم٣م ىمل سمًٗمل ٞمرصم٣ًمً وورداً 

 أمحراً 

ضمقيمتف َمـ رواي٥م سمتحدث فمعم يم٣ًمن و همًخرسمف ايمٔم٣مؿمٖم٥م ايمتل أضمروم٦م طمٝم٣مل ايمٛمص

ٓ يتحرك صقرًا و ء يُمد فمقاؿمٖمؽىمٝمٖمام ؾم٣مو ؾمخِمٝم٣مهت٣م إلم ذيط صقيت يٗمقل َم٣م يُم٣مء

ضمقار سمديره ايم٘م٣مسم٥ٌم فمعم يم٣ًمن اظمت٘مٙمؿ زمدل أن حترىمف ؾمخِمٝم٣مت ايمٗمِم٥م همتختٖمل  --أَم٣مَمؽ

إهن٣م سمتحدث فمـ ٞمٖمًٜم٣م وٚمـ َمذىمرات رائٔم٥م ٓ سمٛمٚمق همٝمٜم٣م إٓ  --ايم٘م٣مسم٥ٌم وراء ىمؾ ؾمخِمٝم٥م

زمٕمض و ٚم٥مؾمخِمٝم٥م ايم٘م٣مسم٥ٌم زمٝمٛمام سمؼماصمع ايمُمخِمٝم٣مت إطمرى أَم٣مم ؿمروم٣مت فم٣مؿمٖم٥م إٞم٣م اظمت٘مٙم

 :ايمٛمٓمر فمـ زمٔمض اهلٛم٣مت ايمتل صم٣مءت فمعم ؾم٘مؾ سمٔم٣مزمغم ؾمٔمٌٝم٥م َمثؾ

 (ٓ جتتٚمع اظم٣مءات َمع زمٔمّمٜم٣م)

 (وصمقده٣م اظمٛمدنمؿ)

 (يمتًٟميمف ٕول َمرة)

 (و َمـ دون أن سمُمٔمر)

 (ٕٞمف َمـ ايمُمْم٣مر احل٣مذومكم)

 (ٓ َمٔم٣مذ اهلل)

ٖمؽ َمـ اَمرأة َمْمٙمٗم٥م سمتنب إيمٝمؽ ذىمري٣مهت٣م همتخْم هم١من ايمٛمص يْمٙمؼ دم همّم٣مئٛم٣م اؽمتج٣مزم٣مت

فمدم همٜمٚمٜم٣م ايمتجريٌل أن احلٝم٣مة حتتقي ايم٘مثغم و همْمريتٜم٣مو روضمؽ َم٣م آيم٦م إيمٝمف فمٖمقيتٜم٣م وودافمتٜم٣م

 -َمـ ايمقضمقش ايمٌممي٥م ايمذيـ ٓ يٖمٜمٚمقن اظمرأة إٓ هنُم٣ًم صمًدي٣مً 
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احلٌ٘م٥م مل سم٘مـ زم٣مظمًتقى اظمٛم٣مـمر يمٙمٚمّمٚمقن و، مل سمٖمٔمؾ إضمداث دم ايمٛمص همٔمٙمٜم٣م احلٗمٝمٗمل

 زم٣ميمت٣مرم اهمتٗمرت َمٗم٣مؿمع ايمٛمص إلم فمٛمٌم اجلذبو ىم٣مسم٥ٌم ايمٛمص اظمٟمؽم٣موي ايمذي سمممٞمٗم٦م داطمٙمف

هم٣مظمًٟميم٥م ايمتل أشم٣مرهت٣م ايم٘م٣مسم٥ٌم ٓ سمٙمٗمك فمٛمد أطمريـ اؽمتج٣مزم٥م ٕن َمدطمالت ايمٛمٓم٣مم ، ايمتُمقيؼو

 :آصمتامفمل ومد هٝمٟمت أطمر يمٙمٛمٓمر يمٙمٚمرأة فمعم أهن٣م ذات زمٔمد يـ

 زمٔمد يٚم٘مـ اؽمتٌدايمف ضمكم ٓ ي٘مقن َمٛم٣مؽم٣ًٌم ظمزاضمٛم٣م: إول

هذا هق ضمدود اؽمتج٣مزم٥م ايمرصمقيم٥م زمُم٘مؾ و ؾم٘مٙمٜم٣مو ٞمحـ ٓ ٞمح٤م دم اظمرأة إٓ صقهت٣م: ايمث٣مين

 َمـ ضمٗمٛم٣م فمعم ايم٘م٣مسم٥ٌم أن سمٔمٝمد ايمٛمٓمر زمٌٔمض ؾمخِمٝم٣مت ٞمِمٜم٣م ضمتك سم٘مقن ذات همٔم٣ميمٝم٥مو فم٣مم

 -أىمثر

ؿ إضمداث ايمروائٝم٥م ُيت٣مج إلم َم٣ٌمدٓت اصمتامفمٝم٥م هم٘مري٥م َمٔمٗمدة سمٖمرزه٣م ضمٞم٣مهٝمؽ فمـ أن سمزا

 -فمٛم٣مسه٣م ايمٗمٝمٚم٥م ايمقافمدة جتٚمٔم٣مت َم٘متٓم٥م سمٖمتٗمد
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 ِْىبْٔىْخخاٌذىشخ-8

 لشاءحخاعزىشبفْخخٌنضخ/خلالدحخاٌذىشخخ/

خ$عٌسّب#خِبعذًٌنيخاٌشفبػ0ِخٌألدّجخخاٌمبطخ

خ0ٔضخاٌمظخخاٌمظريح
 لالدحخاٌذىشخ

ىمٛم٦م أسم٣مزمع هٌقط ايمْم٣مئرة صقب َمدرصمٜم٣م ومرب ايمٌحر وي٘م٣مد خيٝمؾ ظمـ يت٣مزمٔمٜم٣م أهن٣م ؽمقف 

 -سمًٗمط دم اظم٣مء

إرسمٔمش صمًدي  ٥م ممٝمزة همٔمٛمدَم٣م َٓم٦ًم فمجالت ايمْم٣مئرة أرض اظمدرجيمٙمقصقل رفمُم

 -ٓزمد أنَّ ايمقصقل إلم َم٘م٣من ىمٛم٦م ُأضمٙمؿ زم٣ميمذه٣مب إيمٝمف هق ايم٤ًٌم دم هذا ايمُمٔمقر ايمٙمذيذ، زمُمدة

ىم٣من زم٣مٞمتٓم٣مري أوم٣مرب وأصدوم٣مء وومد أزمدى اجلٚمٝمع اؽمتٔمداهؿ يمتقصٝمقم إلم َم٘م٣من إوم٣مَمتل دم 

 -هذا ايمٌٙمد

أشمٛم٣مء ؽمغم ايمًٝم٣مرة ايمتل سمٗمٙمٛمل وىمؾ ؾمئ دم هذه اظمديٛم٥م يدلُّ فمعم أسمٟمَمؾ ايمُمقارع واظم٣ٌمين 

 -ضمّم٣مرهت٣م

َمـ وصمقد  حت٦ًًم ضمٗمٝمٌتل ٕسمٟمىمد، يٛمٌٕمل أن أزمدأ صمقٓيت دم اظمديٛم٥م يم٘مل أرى َمٔم٣مظمٜم٣م

 -ايم٘م٣مَمغما

وصمقهٜمؿ ؽمٔمٝمدة وومد ذح رم صديؼ ، ؽم٘م٣مهن٣م َمٛمْمٙمٗمقن، ىمؾ رء َمٌٜم٨م دم هذه اظمديٛم٥م

 -ٚمديٛم٥م حمددًا أَم٣مىمـ حمْم٣مت اظمؼمو وأؽمامئٜم٣مىمٝمػ أجتقل وومدم رم طمريْم٥م يمٙم

زم٣ميمتجقل وايمتٔمرف إلم َمٔم٣ممل اظمديٛم٥م وهلذا  ايمقوم٦م زم٣ميمٛم٥ًٌم رم هٛم٣م شمٚمكٌم صمدا وفمعمَّ َمالضمٗمتف

 -صحقت َمٌ٘مرًا وطمرصم٦م وَمٔمل اخلريْم٥م إلم أومرب حمْم٥م َمؼمو

ؼمو اؾمٔمر زمٕمرزم٥م ضمٗمٝمٗمٝم٥م إذا مل أمت٘مـ َمـ ايم٠ًمال فمـ أي أَمر دم زمٙمد ٓ أسمٗمـ يمٕمتف ودم اظم

صمٙم٦ًم فمعم أول َمٗمٔمد ص٣مدهمٛمل دم همؼمة ايمذروة ايمِم٣ٌمضمٝم٥م هذه ايمتل يٛمْمٙمؼ همٝمٜم٣م اجلٚمٝمع إلم 

 -أفمامهلؿ
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 ----ؿم٣ميمٔمتٛمل فمٝمٛم٣مه-- َمـ زمكم ايمرىم٣مب

ق يب زمْمريٗم٥م ٓهمت٥م يمٙمٛمٓمر ويٌدو أٞمف فمريب ويم٘مـ هؾ فمرف أٞمٛمل فمرزمٝم٥م أم أٞمٛمل أؾمٌف  ىم٣من ُيدِّ

 ؟ؽمٝمدًة ئمرهمٜم٣م

ت دم يمقضم٥م َمثٌت٥م إلم صم٣مٞمٌل وىمٛم٦م أيمٗمل ٞمٓمرة هئم٥م إلم اٞمُمٕمٙم٦م فمٛمف زمٗمراءة أؽمامء اظمحْم٣م

 -َم٘م٣مٞمف ىمٙمام سمقومػ اظمؼمو دم حمْم٥م يمٔمٙمف يٕم٣مدر يم٘مـ فمٝمٛملَّ ىم٣مٞمت٣م سمٙمتٗمٝم٣من زمٔمٝمٛمٝمف َم٣ٌمذة

سمقومػ اظمؼمو وزمنفم٥م سمًٙمٗم٦م ايمدرج ايمِم٣مفمد إلم اخل٣مرج يم٘مٛمف -- هل اظمحْم٥م ايمتل أريد ه٣م

 :اؽمتقومٖمٛمل زمٙمٜمج٥م فمراومٝم٥م

 ؟جمدهؾ أٞم٦م فمروزمٝم٥م َمدام  ,

ىمٝمػ دم زمٙمد ىمٌغم ودم -- ايمتٖم٦م إيمٝمف زمٛمٓمرة ضمغمى وأفمج٦ٌم زمٖمراؽمتف وومدرسمف فمعم َمٔمرهمتل

 ؟هذا ايمزضم٣مم ئمرهمٛمل

أٞم٣م ايمدىمتقر فمٌد ايمرمحـ فمراومل ويم٘مٛمل أمحؾ اجلٛمًٝم٥م : وومٌؾ أن أصمٝم٤م سم٣مزمع ىمالَمف

َمدام  ءم هقاسمٖمف وم٣مئال إْن اضمتج٦ِم إلم راإلٞم٘مٙمٝمزي٥م شمؿ َمد إرمَّ زمْم٣موم٥م ىمت٤م فمٙمٝمٜم٣م اؽمٚمف وأروم٣م

 -جمد أو أي طمدَم٥م ٓ سمؼمددي زم٣مٓسمِم٣مل وأهع َمٕم٣مدرا اظمحْم٥م واظم٘م٣من

 ىمدُت أسخ زمف يمٝمتقومػ رزمام يمُمٔمقري زم٣مٕيمٖم٥م جت٣مه فمريب دم زمالد نمري٥ٌم

يم٘مـ طمجقم وضمٝم٣مئل َمٛمٔم٣مين ، وومد سم٘مقن ضم٣مصمتل يمديمٝمؾ يراهمٗمٛمل دم ايمتجقل دم َمديٛم٥م نمري٥ٌم

 -َمـ ايمٌماخ

 -يمٖمظ اؽمٚمل وهذا يدل فمعم َمٔمرهم٥م أىمٝمدة َمـ هق وىمٝمػ فمرهمٛمل َمـ زمكم اجلٚمٝمع يمٗمد

أحلح٦م فمعم ذاىمريت يمٔمٙمٜم٣م سمًٔمٖمٛمل زمتذىمره أو زم٣مؽمتحّم٣مر زمٔمض ايمتٖم٣مصٝمؾ فمـ إَم٣مىمـ 

 -اظمحتٚمؾ أن ٞم٘مقن ومدا يمتٗمٝمٛم٣م هب٣م يم٘مـ دون صمدوى ومل سمٕم٤م صقرسمف َمـ ذهٛمل فمعم َمدى يقَمكم

 -فمد يمٗم٣مءأطمغمًا ومررت أطمذ َم٣ٌمدرة سمرُيٛمل وجتٝم٤م فمـ ؽم٠مارم وفمعم اهل٣مسمػ ضمدد رم َمق

متر ايمدوم٣مئؼ زمْمٝمئ٥م دم اٞمتٓم٣مر وصقيمف وأطمغمًا يْمؾُّ زم٣مزمت٣ًمَمتف ايمْمٝم٥ٌم وجيٙمس دم ايم٘مرد اظمٗم٣مزمؾ 

 ممٔمٛم٣م ايمٛمٓمر إلم صدري وازمت٣ًمَم٥م سمٔمٙمق ؾمٖمتٝمف

 ؟َمدام جمد أريد أن أؽم٣ميمؽ ؽم٠مآ ومٌؾ أن يٟمطمذٞم٣م احلدي٧م
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 ؟هؾ ومالدسمؽ َمُمٕمقيم٥م دم زمٙمدك

 -ضمكم ؽمٟميمٛمل ٞمٓمرت إيمٝمٜم٣مزمح٘مؿ آفمتٝم٣مد مل أىمـ أؿم٣ميمع ومالديت ويم٘مٛمف 

أؿمروم٦م إلم اظمٛمّمدة ايمتل أَم٣مَمل وومد اٞمت٣مزمتٛمل وح٘م٥م هًتغمي٥م مل أمت٘مـ َمـ ىمٌحٜم٣م رنمؿ 

 -دهُمتف ايم٘مٌغمة وٞمٓمرات ايمٛم٣مس َمـ ضمقيمٛم٣م

 -فم٣ٌمرة فمـ اؽمٚمل َم٘متقزم٣ًم زم٣محلرف ايمٔمريب-- ومالديت ىم٣مٞم٦م

 

يمداطمقم هق أىمثر إذا ىم٣مٞم٦م ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة سمِمقر يمٛم٣م ايمقاومع زم٣مطمتزال ايم٘مٙمامت هم١من َم٘مٛمقهن٣م ا

ومدرة فمعم ؿمرح اظمّمٚمقن دم إؿم٣مر سمتِم٣مفمد همٝمف إضمداث دم وم٣ميمٌٜم٣م ايمٖمٛمل ايمذي يّمٖمل فمٙمٝمٜم٣م 

سمٗمقم ايم٘م٣مَمغما هٛم٣م زمتِمقير احلدث دم َمقٞمقيمقج داطمقم يْمرح ؾمخِمٝم٣مت و ايمرَمزي٥م ايمقاومٔمٝم٥م

سمٙم٨م دم أفمامومٜم٣م ٓؽمؼمصم٣مع أضمداث و ايمٗمِم٥م زمٟمهمٔم٣مل اٞمٔم٘م٣مؽمٝم٥م َمقؾمقري٥م إزمٔم٣مد سمًػم ايمٛمٖمس

أَم٣م اظم٘م٣من همٜمق ضم٣مرض دم و هم٣ميمزَمٛمٝم٥م سمتج٣موز ضمدود ايمذات، َمزصمٜم٣م زمذىمري٣مت احل٣مرضو ٣ميضاظم

 -ىمؾ إهمئدة ايمتل سمدافمك همٝمٜم٣م احلدث يمغمؽمؿ يمٛم٣م أضمداث ايمٗمِم٥م

ايمٛمص ايمذي زمكم أيديٛم٣م . ومالدة ايمدهُم٥م . ومِم٥م ومِمغمة يمألدي٥ٌم ايمٗم٣مص٥م َم٣مصمدويمكم ايمرهم٣مفمل و

سمرؽمؿ يمٛم٣م و سمتٖمٛمـ دم صٝم٣منم٥م سمٔم٣مزمغم احلدث ٞمٗمػ همٝمف أَم٣مم ٞمص ومِميص يٌمم زمٓمٜمقر ومِم٥م ومِمغمة

 صمقاٞم٤م ايمّمٔمػ دم ؽمٝم٘مقيمقصمٝم٥م ايمٛمٖمسو َمٔم٣مظمف فمػم َمٛمٜمجٝم٥م دراَمٝم٥م سم٘مُمػ صمقاٞم٤م ايمٗمقة

يتجعم يمٛم٣م ذيمؽ زم٣مظمٔمْمٝم٣مت ايمًقؽمٝمقيمقصمٝم٥م فمٛمدَم٣م خترج احلٝم٣مة فمـ ؿمقر و اطمتزان ذاىمرهت٣مو

أؾم٣مرت ايم٘م٣مسم٥ٌم إلم و ٞمٔمٝمُمٜم٣مزم٣ًمؿمتٜم٣م اظمٔمت٣مدة يمتدطمٙمٛم٣م دم سمٗمٛمٝم٣مهت٣م اظمٔمٗمدة فمػم ؿمٖمرة سم٘مٛمقيمقصمٝم٥م 

( ىم٣مٞم٦م سمٔمرض يمٛم٣م (ىمٛم٦م أسم٣مزمع هٌقط ايمْم٣مئرة صقب َمدرصمٜم٣م ومرب ايمٌحر)): ذيمؽ زمٗمقهل٣م

 ذيْم٣ًم ؽمٝمٛمامئٝم٣م زمٚمج٣ًمهت٣م ايمتل صقرت يمٛم٣م

ومدَم٦م يمٛم٣م طمريْم٥م واوح٥م إَم٣مىمـ همٚمحْم٣مت اظمؼمو و ضمّم٣مرهت٣مو َم٣ٌمٞمٝمٜم٣مو ؾمقارع اظمديٛم٥م

ْمٌع زمذهـ ايم٘م٣مسم٥ٌم ي٠مؿمر احلدث فمػم هد سمتقه٨م أَم٣م ايمذي اٞمو ---سمٔم٘مس يمٛم٣م صم٣مٞم٣ٌم َمـ صمقاٞمٌٜم٣م

متديد ايمٙمحٓم٥م ايمزَمٛمٝم٥م ايمتل سمتج٣موز  ---يٙمتٗمل همٝمف ايمتٖم٘مغم يمغمؽمؿ يمٛم٣م صقرة أطمرو همٝمف احلروف

أؾمٔمر زمٕمرزم٥م )): ضمدود اظم٘م٣من زمٕمرزمتٜم٣م سمٌح٧م فمـ ؽم٠مال ص٣مَم٦م يٗمٌع دم خمٝمٙمتٜم٣م يمتحدث ٞمٖمًٜم٣م

هٛم٣م سمرصد َمالَمح اخلِمقصٝم٥م زمكم و ((يمٕمتفضمٗمٝمٗمٝم٥م إذ مل أمت٘مـ َمـ ايم٠ًمال فمـ أي أَمر ٓ أسمٗمـ 
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هذا ؾم٘مؾ سمٔمٌغمي سمرؽمٚمف ايم٘م٣مسم٥ٌم زمٌٔمد و ٓ سمتٗمـ ايمٙمٕم٥م همٝمف هلٖم٥م ايم٠ًمال دم زمٙمدٍ و ايمُمٔمقر زم٣ميمٕمرزم٥م

 -سمٔمٗمدهو صخٌفو أهمٗمل يتج٣موز ضمدود ايمذات إلم فم٣ممل ايمٝمقم زم٘مؾ يمٕمْمف

 ---طمرسمتِم٣مرع إضمداث يمؼمؽمؿ يمٛم٣م َمٔم٣ممل ايمذات ايمتل سمٌح٧م فمـ هقاصمًٜم٣م دم صقرة أو

يمؼمؽمؿ يمٛم٣م ايم٘م٣مسم٥ٌم َمٔم٣ممل واوح٥م ايمتٗم٣مؿمع دم أزمٔم٣مده٣م ايمُم٣مومقيمٝم٥م يمتقازي زمكم َمًتقى ايمِمقت 

اظمنود فمٛمف و سمرؽمؿ فمػم َمٔم٣مظمٜم٣م سمٌدل ؾمخِمٝم٥م ايم٣ًمردو ايمٙمٕم٥م اظمتج٣مٞم٥ًم يمٙمٛمصو ايمندي

ومد ٞمجح٦م ايم٘م٣مسم٥ٌم دم سمِمقير و سمُم٘مؾ زمٔمدًا زمالنمٝم٣مً و يمتتٗم٣مؿمع دم ٞمٗمْم٥م آهتامم َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمٖمٛمٝم٥م

يم٘مـ و ((يٌدو أٞمف فمريبو ىم٣من ُيدق يب زمْمريٗم٥م ٓهمتف يمٙمٛمٓمر)): حلدث يمتٔمػم فمـ ذيمؽ زمٗمقهل٣ما

أَم٣م ضمدؽمٜم٣م همٝمٌٗمك يروم٤م احلدث يمٝمتًع دم دائرة و هفم٣من َم٣م سمٌٙمقر َمقومٖمٜم٣م زم٣مٓٞمُمٕم٣مل فمٛمف

 ايمّمقء وٚمـ ؽمٝم٣موم٣مت يمٕمقي٥م َمٛم٣ًمزم٥م

اطمقم يتٔم٣ملم دم يتًع همٝمٜم٣م ايمِمقت يمٙمخِمقصٝم٥م ايمتل سمًػم ايمذات يمتٔمػم فمـ َم٘مٛمقهن٣م زم١ميٗم٣مع د

و ىمٛم٦م أيمٗمل ٞمٓمرة هئم٥م إلم َم٘م٣مٞمف ىمٙمام سمقومػ اظمؼمو دم )): هل سمٗمقلو مهس ىمٙمامت ايم٘م٣مسم٥ٌم

 حمْم٥م

 -((يمٔمٙمف يٕم٣مدر يم٘مـ فمٝمٛملَّ ىم٣مٞمت٣م سمٙمتٗمٝم٣من زمٔمٝمٛمٝمف َم٣ٌمذة

هذا اإلضم٣ًمس اظمٖمٔمؿ زم٣مخلٙمج٣مت ايمٛمٖمًٝم٥م يِمٔمد احلدث زمُمحٛمتف ايمٔم٣مؿمٖمٝم٥م ايمتل سمٖمرغ صمؾ و

دواهمٔمٜم٣م آٞمٔم٘م٣مؽمٝم٥م دم َمٔمرهم٥م أطمر و سمِمقير زمؾ سمُمخٝمص ايمذات اهتامَمٜم٣م يمٙمٌٔمد ايمٛمٖمز دم

 زمؾ رزمام أشم٣مرت اهتامَمف يمًحٛمتٜم٣م ايمٔمرزمٝم٥م --هم٣ميمُمخص ايمذي جيٙمس دم اظمؼمو أشم٣مر اهتامَمٜم٣م

يم٘مـ هؾ فمرف ٞمٛمل فمرزمٝم٥م أم و يٌدو أٞمف فمريب))سمتقصمس ايم٘م٣مسم٥ٌم ضمروهمٜم٣م يمتٔمػم فمـ ذيمؽ زمٗمقهل٣م و

ايمرهم٣مفمل دم جتًٝمده٣م  َم٣مصمدويمكم أن ٞمرى إزمداع أديٌتٛم٣مهٛم٣م يٚم٘مـ و ((أٞمٛمل أؾمٌف زمًٝمدة ئمرهمٜم٣م

ٞمحـ ٞمُمٔمر َمٔمٜم٣م وٞمتحًس هقاصمس ضمروهمٜم٣م و ظمح٣مىم٣مة ٞمٖمًٝم٥م سمًػم همٝمٜم٣م احلدث حلٓم٥م زمٙمحٓم٥م

ايمتل سمُمٔمؾ اظم٘م٣من زمٚمقٞمقيمقصمٝم٥م داطمٙمٝم٥م هم٣مٕؽمالك اظمٚمتدة َمـ ه٣مصمس ايمروح سمٖمٝمض زمٔمٌٗمٜم٣م 

 -آهم٣مومٜم٣مو ايمتْمٖمقم زمٚمُمٜمد يرؽمؿ فمػم يمقضمتٜم٣م َم٘مٛمقٞم٣مت ايمذات

هم٣ميمٌٔمد ايمٛمٖمز مل يٕم٣مدر صقهت٣م اظمتٟمرصمح فمعم ضم٣ٌمل ايمذاىمرة اظمتقومدة زمٚمٔمرهم٥م اظمجٜمقل 

 :وصقهت٣م َمـ زمٔمٝمد يردد
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دم و ىمٌغم ىمٝمػ دم زمٙمدٍ  --ومدرسمف فمعم َمٔمرهمتلو أفمج٦ٌم زمٖمراؽمتفو ايمتٖم٦م إيمٝمف زمٛمٓمرة ضمغمى))

 هذا ايمزضم٣مم ئمرهمٛمل

ايمتل سمًٝم٨م صمدران  ايمٌقح يمدى ايم٘م٣مسم٥ٌم زمرنمؿ ايمٔم٣ٌمءة سمّم٨م إؽمئٙم٥م ايمتل سمٔمتقم صٜمقة

 :يم٘مـ ايمذاىمرة مل سمًٔمٖمٜم٣م هذه اظمرة همتٗمقلو ذاىمرهت٣م يمتخْمػ اجلقاب َمـ َم٘م٣مَمـ ايمذات

أحلح٦م فمعم ذاىمريت يمٔمٙمٜم٣م سمًٔمٖمٛمل زمتذىمره أو زم٣مؽمتحّم٣مر زمٔمض ايمتٖم٣مصٝمؾ فمـ إَم٣مىمـ ))

( رنم٥ٌم َمٙمح٥م سم٘مُمػ فمـ َم٘مٛمقهن٣م اإلزمدافمل (اظمحتٚمؾ أن ٞم٘مقن ومد ايمتٗمٝمٛم٣م هب٣م يم٘مـ دون صمدوى

رَمقزه٣م سمتٖم٣مفمؾ َمع احلدث يمتِمقغ َمٛمف ؿم٣موم٥م سمٔمٌغمي٥م سمٔمزف فمعم و أزمٔم٣مده٣مو ل ايمِمقرةٕن طمٝم٣م

 :أَم٣م ايمٙمحـ همٛمػماسمف سمٔمٙمـ زمقح صداه٣م همقق ضمدود ايمذات يمتٗمرر ايم٘م٣مسم٥ٌمو أوسم٣مر ايمٛمٖمس

 -((جتٝم٤م فمـ ؽم٠مارم فمعم اهل٣مسمػ ضمدد رم َمقفمد يمٗم٣مءو أطمغمًا ومررت أطمذ َم٣ٌمدرة سمرُيٛمل))

 افمؼماف هم٣ميمدوم٣مئؼ سمُمٔمؾ َمقصم٥م آٞمتٓم٣مرو ش زمِمدره٣م َمـ زمقحهٛم٣م سمرؽمؿ يمٛم٣م ايم٘م٣مسم٥ٌم َم٣م جيٝمو

 هيٌطو أَم٣م ايمٗمٙم٤م ايمذي ئمٙمقو

يرؽمؿ َمـ إَم٣مىمـ و ىمٚمقج ايمٌحر يٛمتٓمر ٞمُمٝمد ايمّمٝم٣مء يمٝمقزع فم٣مؿمٖم٥م ايمٌقح همقق ايمتٖم٣مصٝمؾ

سمُمغم ايم٘م٣مسم٥ٌم إلم و سمتالومك إزَمٛم٥مو يتٛم٣مَمك احلدث ---ايمٔمقاؿمػو ايمرفمُم٣متو ضمٙم٥ًم َمـ ايمرنم٣ٌمت

 :ذيمؽ زمٗمقهل٣م

ٞمٌّم٥م و إحل٣منو ( ٞمًٝم٨م َمـ إٞمٕم٣مم(جيٙمس دم ايم٘مرد اظمٗم٣مزمؾ---يْمؾ زم٣مزمت٣ًمَمتف ايمْمٝم٥ٌمو ))

َمـ اظمُم٣مفمر سمًدل رواومٜم٣م فمعم ؽم٠مال ٓه٧م سمزصمٝمف ايم٘م٣مسم٥ٌم يمِمٜمر زمقسمٗم٥م اظمُم٣مفمر يمتٌٛمل همٝمف ذروة 

 ---َمدام جمد)): احلدث يًٟمهل٣م

 ((؟؟؟زمالدكهؾ ومالدسمؽ َمُمٕمقيم٥م دم  --أريد أن أؽمٟميمؽ ؽم٠مآً ومٌؾ أن يٟمطمذٞم٣م احلدي٧م

ظم٣م همٝمٜم٣م َمـ ؿم٣مزمع طم٣مص يٚمٝمز صمقدهت٣م زمٟمهن٣م  (ايمٗمالدة)هٛم٣م سمٟمطمذٞم٣م ايم٘م٣مسم٥ٌم إلم ايمٌٔمد ايمث٣ميم٧م و

أص٣ميمتٜم٣م و ؿم٣مزمٔمٜم٣م زمؾ ضمتك زمروضمٜم٣م ايمتل سمالَمس صمذور سمراشمٜم٣م احلّم٣مريو ذومٝم٥م ايمتٟمصؾ زمٖمٛمٜم٣م

٣مرة فمػم ارسم٣ًمم احلرف ايمٔمريب فمعم ومالدهت٣م ي٠مؿمر يمٛم٣م رؤيتٜم٣م ايمرَمزي٥م يمٖمٜمؿ احلّمو ---ايمٝمٔمرزمٝم٥م

 -ؿم٣مزمع همٛمل يرومك زمٛم٣م َمٔم٣ممل ايمدهُم٥م يمٝمِمقغ يمٛم٣م ديٛم٣مَمٝم٥م واومٔمٝم٥م زمٙمٕم٥م َمًٌْم٥م يٖمٜمٚمٜم٣م اجلٚمٝمع



442 

ٞمٓمرة همٛمٝم٥م يٖم٣مصمئؽ َمٝم٘م٣مٞمٝم٘مٝم٥م ايمٛمص اظمتٚمٖمِمٙم٥م زمكم  (ومالدة ايمدهُم٥م)ضمكم سمٛمٓمر إلم ايمٛمص و

ايمٗمٝمؿ ايمتٔمٌغمي٥م ايمتل زم٣مضم٦م هب٣م ايم٘م٣مسم٥ٌم زم٤ًٌم اٞمِمٔم٣مق ايمذاىمرة دم ؽمامء و ايمٌٔمد ايمِمقيت يمٙمٗمِم٥م

همّم٣مء يٖمتح أذفم٥م يمٙمتٔمٌغم فمـ طمٙمج٣مت ايمٛمٖمس همٚمٖمردات ايم٘م٣مسم٥ٌم دم هذا ايمٛمص و خمتٙمٖم٥م

أذفم٥م احلرىم٥م و َمٖمردات سمت٣ًموق َمع ايمٗمٝمؿ ايمُمٔمٌٝم٥م ايمتل يتداوهل٣م ايمٛم٣مس دم حمْم٣مت ايمِمٚم٦م

هذا يدل فمعم و ىمٝمػ فمرهمٛمل َمـ زمكم اجلٚمٝمع يمٗمد يمٖمظ اؽمٚملو َمـ هق))ايمٝمقَمٝم٥م يمتٗمقل ايم٘م٣مسم٥ٌم 

 -((َمٔمرهم٥م أىمٝمدة

 ضمغمى سمؼماَمح دم ذايت َمـ هق أؽمئٙم٥م))ٛم٣م َم٘م٣من ايم٘م٣مسم٥ٌم يم٘م٣من َمـ ضمٗمٛم٣م أن ٞمٗمقل يمق ىمو

ف إصمقزم٥م اظمتٛم٣مومّم٥م ايمتل جتٔمٙمف يٌقح زم٣مؽمٚمل يمٝمديمؾ فمعم فمٚمؼ ايمٖمراؽم٥م ايمتل سمْمٌع ٓآسمٗمذف زمو

َمٔمذرة َمـ ايم٘م٣مسم٥ٌم هم٣ميمٙمحٓم٥م ايمٗمِمِمٝم٥م هل حلٓم٥م ص٣مفمٗم٥م ومد حتٚمؾ اإلٞم٣ًمن  --((صمٌٝمٛمف ايمٔمريب

هذا هق زم٣ميمتحديد ه اإلزمداع هم٣ميم٘م٣مسم٥ٌم افمتٚمدت فمعم ايمٗمٝمؿ و زةٕن يت٘مٙمؿ فم٣ٌمرات َمتٚمٝم

ضمٌذا يمق أهن٣م اٞمْمٙمٗم٦م زمٛم٣م فمعم أصمٛمح٥م طمٝم٣مهل٣م يمؼمؽمؿ صقرة و ايمتٔمٌغمي٥م أىمثر َمـ ايمٗمٝمؿ ايمتِمقيري٥م

ايمٔمرويب ذيمؽ ايمٔمٚمالق ايمٔمٓمٝمؿ ايمذي اؽمتْم٣مع أن يؼمك زمِمامسمف فمعم صمٌكم ايمزَمـ َمٖمردات 

هذا َمـ ضمؼ ايم٘م٣مسم٥ٌم ٕن ايمٙمحٓم٥م ايمتل و خلٝم٣ملأنمٖمٙم٦م صقرة ا --يم٘مٛمٜم٣م صمذازم٥مو افمتٝم٣مدي٥م

اؽمتٖمرنم٦م ايمٗم٣مص٥م ومِمتٜم٣م ىم٣مٞم٦م حلٓم٥م ؽمٝمْمرت همٝمٜم٣م ٞمقازع ايمٔم٣مؿمٖم٥م فمعم َمٝم٘م٣مٞمٝم٘مٝم٥م اظمٖمردات 

سمرىم٦م ايمٔم٣مؿمٖم٥م ٞمٖمًٜم٣م يمتتحدث دون أي رومٝم٤م و همحج٦ٌم ايمٔم٣مؿمٖم٥م ايمِم٣مدوم٥م أهمؼ اخلٝم٣مل أَم٣مَمٜم٣م

 سمقومػ اظمؼمو))

( ٓ ٞمٔمتٗمد إٓ أن ٞمقازع (ؽمتقومٖمٛملزمنفم٥م سمًٙمٗم٦م ايمدرج ايمِم٣مفمد إلم اخل٣مرج يم٘مٛمف او

 يمٝمسو ايمٔم٣مؿمٖم٥م هل ايمتل سمتحدث هٛم٣م

َمع ذيمؽ هم١من ايمٛمٜم٣مي٥م ايمتل وصٙم٦م إيمٝمٜم٣م ايم٘م٣مسم٥ٌم ىم٣مٞم٦م َمدهُم٥م ىمٔمٛمقان ايمٛمص و طمٝم٣مل ايم٘م٣مسم٥ٌم

. ومالدة ايمدهُم٥م . ضمٝم٧م ضمٙمٗم٦م زمخٝم٣ميمٛم٣م دم هذه ايمٛمٜم٣مي٥م إلم فمٓمٚم٥م اظمرأة ايمٔمرزمٝم٥م ايمتل مل سم٘مـ دم 

إن ىم٣مٞم٦م دم هذه إي٣مم سمتحقل زم٣مجت٣مه٣مت أطمرى و ىمام ؽمٚمتٜم٣م ايم٘م٣مسم٥ٌمايمٔمِمقر ايم٣ًمزمٗم٥م إٓ جمدًا 

 -َمٕم٣ميرة

 -ٞمص ٌ ُيت٣مج إلم َمٖمِمٙم٥م أطمرى ٓؽمت٣ٌمر إفمامق ايمت٣ميمٝم٥م دم همـ ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة
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 $ادلغشة#خػْذاْخًسحيبْخثنيخأؽشفخاحلتخيفخآخشخاٌضِبْ-9

خلشاءحخيفخؽىبئْخخِغبسثْخخٌٍمبطخخِشُّخوشُّ

 ومِم٥م، ازمتدأت ومِم٥م ضم٤م زمكم رُي٣من وفمٝمدان،  هذا إواندم ؽم٣ميمػ ايمزَم٣من ودم فمٌم

 -------يتح٣مىمك هب٣م دم ىمؾ َم٘م٣من

 ىم٣من أَمغما وأزمقه "فمٝمدان"أَم٣م ، دم أهة حم٣مهمٓم٥م، سمٔمٝمش دم ومري٥م زمٌٕمداد "رُي٣من"ىم٣مٞم٦م 

 --------واجلػموت، ىم٣من هذا اظمٙمؽ َمٔمروهم٣م زم٣ميمٗمًقة وايمٓمٙمؿ، "فمرزم٣من"اظمٙمؽ 

 تٖمؾ همٝمف أهؾ زمٕمداد زمٚمرور َمقىم٤م اظمٙمؽ َمع ازمٛمف إَمغمدم يقم َمـ إي٣مم ىم٣من يقم فمٝمد ُي

دم ذيمؽ ايمقوم٦م أضمد أهمراد ايمُمٔم٤م سمٙمٗمل ٞمٓمرة فمعم  "رُي٣من"وىم٣مٞم٦م ، وصمٛمقده دم اظمديٛم٥م ىمٙمٜم٣م

 -----اظمقىم٤م اظمٙم٘مل

 اهتز هم٠ماده٣م زمكم صمقاٞمحٜم٣م وطم٣مجلٜم٣م ؾمٔمقر "فمٝمدان"ضمكم رأت إَمغم  "رُي٣من"يم٘مـ 

 -هذا اإلضم٣ًمس ايمذي ي٠مصم٨م ىمٝم٣مهن٣م هق َمِمدر نمري٤م يم٘مٛمٜم٣م مل سم٘مـ سمٖمٜمؿ َم٣م

 وضمكم وصقهل٣م إلم َمٛمزهل٣م دطمٙم٦م وهل "فمٝمدان"إلم زمٝمتٜم٣م َمتخٝمٙم٥م َمالَمح  "رُي٣من"ذه٦ٌم 

 -----ه٣مئٚم٥م زمٛمٖمًٜم٣م إلم نمرهمتٜم٣م وىمؾ سمٖم٘مغمه٣م دم ذاك إَمغم

 ؟َمتك ؽمؼماه َمرة أطمرى: أطمدت سمت٣ًمءل

 غم دون أن يراه٣مإلم زمالط إَم "يقزي٣من"زمٚم٣ًمفمدة صديٗمتٜم٣م  "رُي٣من"وذات يقم سمًٙمٙم٦م 

 ----َمتٛم٘مرة زمزي فمٌد أؽمقد، أضمد

نمرهم٥م إَمغم وسمرىم٦م همقق وؽم٣مدسمف رؽم٣ميم٥م سمٔمػم همٝمٜم٣م فمـ ضمٌٜم٣م يمف ودم  "رُي٣من  "دطمٙم٦م 

، وسمٔمٙمؼ إَمغم زمرؽم٣مئؾ اظمجٜمقيم٥م ثوه٘مذا َمرت إضمدا ،--٣مة اظمجٜمقيم٥مأطمره٣م َم٘متقب ايمٖمت

ايمٕم٣مزم٥م احلغماء واىمت٤م رم فمعم  اذه٤م إلم، يمق أردت أن جتٝمٌٛمل فمعم رؽم٣مئقم: ىم٣مٞم٦م سمٗمقل يمف همٝمٜم٣م

 -" فمٝمدان"ٕفمرف اجلقاب ي٣م أهي٣م إَمغم ، صمدع ايمُمجرة ايمِمامء
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--- همْمٙم٤م َمٛمٜم٣م أن يراه٣م يم٘مٛمٜم٣م سمرددت دم أن سمراه "زمرُي٣من"دم يقم ومرر إَمغم أن يٙمتٗمل و

، يم٘مٛمٜم٣م زمٔمد سمٖم٘مغم ؿمقيؾ َمْمقل واهمٗم٦م فمعم َمٗم٣مزمٙمتف--- ٕهن٣م ىم٣مٞم٦م طم٣مئٖم٥م َمـ ردة همٔمٙمف ٞمحقه٣م

 ----ايمٖمت٣من وؾمٔمره٣م ايمِمقجل٣من وطمدوده٣م ايمقردان "رُي٣من"ش إَمغم جلامل واٞمده

 همٟمصٌح٣م ٓ ،--َمـ يقَمٜم٣م أصٌح٣م يتٗم٣مزمالن ضمتك اؾمتد هلٝم٤م ضمٌٜمام واؾمتٔمؾ ٞم٣مر فمُمٗمٜمامو

يمٝمْمٙم٤م  "فمرزم٣من"وذه٤م إَمغم فمٛمد وايمده اظمٙمؽ  ،--ٔم٣من أن يٌتٔمدا فمـ زمٔمّمٜمام ايمٌٔمضٝميًتْم

يم٘مقهن٣م َمـ أهة  "رُي٣من "ٙمؽ رهمض زواج ازمٛمف َمـ يم٘مـ اظم ،---"رُي٣من"َمٛمف أن يتزوج َمـ 

وأطمذ اظمٙمؽ يٖم٘مر  ،--يم٘مـ إَمغم سمُم٧ٌم زمحٌف هل٣م "فمرزم٣من "وأطمد ئم٣مرض اظمٙمؽ ، همٗمغمة

 "أَمقران  " "رُي٣من "همٟمَمر اظمٙمؽ زمًجـ أزم٣م  "رُي٣من  "فمـ " فمٝمدان"وخيْمط إلزمٔم٣مد 

 "اب مل يتّم٣مءل ضم٤م يم٘مـ رنمؿ هذا ايمٔمذ، وؽمجٛمف "فمٝمدان"وزمتدَمغم أههت٣م وسمٔمذي٤م إَمغم 

 ---زمؾ زاد وشم٣مر ىم٣ميمػمىم٣من "يمٔمٝمدان" "رُي٣من 

همٟمهمرج فمـ ، َمرو٣م َمزَمٛم٣م أودى زمف يمٙمٚمقت "فمرزم٣من  "وَمرت أي٣مم وأسم٦م أي٣مم وَمرض اظمٙمؽ 

 "طمٙمج٣من"و "أرَمٝم٣من"وأٞمج٣ٌم  "رُي٣من  "همٟمصٌح َمٙم٘م٣م فمعم زمٕمداد وسمزوج  "فمٝمدان  "إَمغم 

وخيٙمد ، وهبذا يٛمتٜمل فمٌم ايمْمٕمٝم٣من "٣من ٞمٝمً "وأطمتٜم٣م  "فمٛمٖمقان  " "رُي٣من  "وهمرضم٦م أم 

 -احل٤م دم هذا ايمزَم٣من ايمقهل٣من َمٜمام ىم٣من

 فمٝمدان ورُي٣من زمكم أضمرف احل٤م دم آطمر ايمزَم٣من

ضمكم سمِمٌح احل٘م٣مي٥م َمتٚمثٙم٥م يمٗمّمٝم٥م َمـ أهؿ ومّم٣مي٣م ايمذات اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م يتحقل احل٤م اإلٞم٣ًمين 

أزهر ايمُمقق إلم اخلٙمقد سمٛمْمٙمؼ َمـ زمكم شمٛم٣مي٣مه و إلم َمٔمٛمك صمديد ُيٚمؾ دم رائحتف زمخقر احلٝمقي٥م

؟ رهمٝمٔم٣مً أو ووٝمٔم٣مً ، ؟َمٙم٘م٣ًم أم ممٙمقىم٣مً  ،!!؟؟اإلٞم٣ًمن هق اإلٞم٣ًمن نمٛمٝم٣ًم ىم٣من أم همٗمغماً  -إزمدي

 جيت٣مز احلدود دون أن ئمرض صمقاز ؽمٖمرهو هم٣محل٤م ٓ ُيٚمؾ صمقاز ؽمٖمر دزمٙمقَم٣مد همٜمق يٚمر

ذات اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمتل ايمٌٔمد اإلٞم٣ًمين هلذا احل٤م يرؽمٚمف ايمٔمٗمؾ ايمُمٔمٌل اظمحروم َمـ ايمتامهل َمع ايمو

 -يٖمؼمض أن سمتٗمٌؾ أطمر دون أيمٗم٣مب أو صٖم٣مت

يمٝمٙم٥م ُيٚمؾ صمٝمٛم٣مهت٣م و احل٘م٣مئٝم٥م اظمقصمقدة زمكم أيديٛم٣م هل ريُم٥م َمـ صمٛم٣مح فمِمٖمقر أيمػ يمٝمٙم٥مو

يتٚمؼمس َمـ وراء ىمٙمامت ؾمٜمري٣مر ايمتل سمريد أن سمٗمٛمع َمٙم٘مٜم٣م أن احلٝم٣مة سمًتحؼ أن ايمقراشمٝم٥م و

أن سمٗمٛمع اظمقروث ايمال ؾمٔمقري دم ذاىمرة احل٤م اإلٞم٣ًمين سمٔم٣مش ىمام أن ىم٣مسمٌتٛم٣م َمريؿ ىمريؿ حت٣مول 
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ٓ ُيؼ ٕضمد أن يٖمِمؾ زمٝمٛمٜمام ضمتك يًتْمٝمع اإلٞم٣ًمن و ايمًقوم٥م هؿ أزمٛم٣مء رضمؿ واضمدو أن اظمٙمقك

 -أن خيٙمد ضمٌف دم هذا ايمزَم٣من ايمقهل٣من َمٜمام ىم٣من فمعم ضمد ومقل ايم٘م٣مسم٥ٌم

 :يٗمقل ٞمزار وم٣ٌمينفمعم فم٘مس َم٣م ة ورُي٣من إلم هن٣مي٥م ؽمٔمٝمدو إذن يٛمتٜمل احل٤م زمكم فمٝمدان

 احل٤م يمٝمس رواي٥م ذومٝم٥م

 زمخت٣مَمٜم٣م يتزوج إزمْم٣مل

هذا َم٣م همتـ ايم٘م٣مسم٤م إظم٣مين نمقسمف ايمذي ىم٣من ومد سمٔمٙمؿ و هم٣محل٤م رواي٥م جي٤م أن سمٛمتٜمل زم٣مخلٙمقد

ىمام هق احل٣مل فمٛمد ىم٣مسمٌتٛم٣م ايمتل ذزم٦م َمـ  (يمٝمٙم٥مو أيمػ يمٝمٙم٥م)دم َمدرؽم٥م احل٤م ايمتل رؽمٚمتٜم٣م رواي٥م 

٣م سمريد أن سمٗمقل يمٛم٣م إن هذا ايمٛمقع َمـ احل٘م٣مي٣مت هق هنر َمـ احل٤م ىمٟمهنو يٛمٌقع أيمػ يمٝمٙم٥م ويمٝمٙم٥م

ايمذي سمرزمْمف زم٣ميم٘م٣مسم٥ٌم و إزمدي وروده أؾمٜمك َمـ ظمك احلًٛم٣مء وفمعم ضمد ومقل ازمـ طمٖم٣مصم٥م اظمٕم٣مريب

 :ٞم٤ًم ىمٌغمو أواس أطمقة

 هلل هنر ؽم٣مل دم زمْمح٣مء أؾمٜمك ورودًا َمـ ظمك احلًٛم٣مء

ة فمعم ايمٌماع إزمقي َمـ طمالل فمدم يٌدو أن ايمٗم٣مص٥م ومد أؽمٗمْم٦م أزمٔم٣مد إٞم٣ًمٞمٝم٥م ىمٌغم

اجلًدي فمعم فم٣مئٙم٥م رُي٣من زمًجـ و اؽمتج٣مزم٥م آزمـ يمقص٣مي٣م إب ومم٣مرؽم٥م إب ايمّمٕمط ايمٛمٖمز

 سمٔمذيٌف ويم٘مـ سمتٗم٣مؿمع ٞمٗمْم٥م آهتامم زم٣ميمٌماع ايمْمٌٗمل همٝمام سمػمزه ايم٘م٣مسم٥ٌم زمتِمٔمٝمد احلدثو وايمده٣م

 -طمٝمف اإلٞم٣ًمن دون ضمقاصمز ؿمٌٗمٝم٥منمغم َمتقومٔم٥م يٛمدَم٨م همٝمٜم٣م اإلٞم٣ًمن َمع أو يمٝمٛمتٜمل زمٛمٜم٣مي٥م ؽمٔمٝمدة

 يمٝمٙم٥م َم٣م زالو أيتٜم٣م اظمٕم٣مرزمٝم٥م ايمتل سمريد أن سمٔمٝمد يمٛم٣م أجم٣مد ايمثٗم٣مهم٥م ايمٔم٣ٌمؽمٝم٥م َمـ طمالل أيمػ يمٝمٙم٥م

 يؼمزمع همقق فمرؾمفو صمٌؾ ؿم٣مرق جيثؿ زم٘مٙم٘مٙمف فمعم صدر إدب ايمٔمريب

 ةإن ىم٣مٞم٦م سمتقاهمؼ َمع ايمٔمٗمؾ ايمُمٔمٌل إٓ أهن٣م دم فمٌم ايمْمٕمٝم٣من سمٛمؿ فمـ فمػمة ىمٌغمو ضم٘م٣مي٥م

 -يٚمثٙمٜم٣م احل٤م اإلٞم٣ًمين وَمـ طمالل همٛمٝم٣مت ايمٛم٨ًم احل٘م٣مئل
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 يفخلظخخاٌشؤّبخاإلٔغبْٔخ-01

 "اٌؼشطخادلخٌٍع"خعٍـبْخاٌظجؾِ

إذا ىم٣مٞم٦م ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة هل ايمٖمـ إؽمٚمك دم اطمتزال ضمقادث احلٝم٣مة ورؽمٚمٜم٣م ئم٣ميم٨م أمل 

 -ايمروح ومٌؾ أمل اجلًد وخيٖمػ َمـ أفم٣ٌمء ايمقصمع اإلٞم٣ًمين

ـّ واوح٥م-- امؾم٥م دم همؿ ايمْمٖمؾأدطمؾ ايمْمٌٝم٤م ايم٘م)  --إّٞمؽ سمّمٔمٜم٣م دم ايميس-- ايمً

 طمٙمع ا
 ايميس اظمخٙمقع" زمْمريٗم٥م َم٘مّثٖم٥م هم١من ايمٗم٣مص ايمُم٣مب ؽمٙمْم٣من ايمِمٌحل اؽمتْم٣مع دم ومِم٥م

سمٙمؽ اظمٜمٛم٥م ايمتل سمٔمد ايمٌٔمد إفمٚمؼ دم سم٣مريخ  أن يرؽمؿ يمٛم٣م إزمٔم٣مد اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م احلّٗم٥م ظمٜمٛم٥م ايمْم٤م"

 -اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

 (سخ إب إّٞمؽ ٞمزفم٦م ايميس ويمٝمس ايمًـ- ---يميسإلن ايمْمٌٝم٤م همٝمف 

َمٔمٚمٗم٣م ضمقل َمـ  ه٘مذا أهنك ايمٗم٣مص ؽمٙمْم٣من ايمِمٌحل ومِمّتف يمٝمخٙمؼ دم وامئرٞم٣م ضمقارا

 --إويمٝم٥م يدرىمقن َم٣ٌمدئٜم٣م ُي٣مويمقن اؽمتٕمالل َمٜمٛمتٜمؿ ايممميٖم٥م وهؿ ٓ

صمٔمٙمتٛم٣م ٞمٗمػ  إن محٙمٗم٥م إب واؾمتداد نمّمٌتف وحم٣مويمتف دم أن هيؿ دم طمٙمع أؽمٛم٣من ايمْمٌٝم٤م

فمدم همٜمؿ ايمدور ايمذي جي٤م أن يّمْمٙمع  كم أَم٣م ايمقاومع اإلٞم٣ًمين اظمرير ايمذي ٞمٔم٣مٞمٝمف َمـ صمراءَمٌٜمقسم

ٓ زمح٤ًم وؽم٣مؿمتف إذ ىمٝمػ زمْمٌٝم٤م ُيٚمؾ ؾمٜم٣مدات ىمٌغمة  زمف ىمؾ همرد َمٛم٣ّم زمح٤ًم َمٗمدرسمف

 --أهب٥م فمٓمٝمٚم٥م دون أن ي٘مقن أهال هل٣م ويّمع يمٛمٖمًف

 :َمٙمكم إٞم٣ًمٞمٝمكم َمٜمّٚمكمفم٣م ؽمتْم٣مع ايمٗم٣مص ؽمٙمْم٣من ايمِمٌحل دم ومِمتف هذه أن يػمز يمٛم٣مايمٗمد 

فمعم اظمًتقصٖم٣مت  ٞمت٣ٌمه الم َمٔم٣مٞم٣مة اظمقاؿمٛمكم ممـ يممهمقنأّٞمف يمٖم٦م آ: ايمٔم٣مَمؾ إول

ٞمتٓم٣مر ايًٝمْمر فمعم ص٣مضمٌف همال يًتْمٝمع  احل٘مقَمٝم٥م ضمٝم٧م زمغموومراؿمٝم٥م ايمٔمٚمؾ طم٣مص٥م وأن إمل

 --وىمٝمػ زمْمٖمؾ َمتٟممل َمـ ؽمٛمّف يِمػم يقَمكم ضمتك يٟمسمٝمف دوره دوره ايمذي يًتٕمرق يقَمكم

أَمٛم٦ّم إَم٘م٣مٞم٣مت  ٞمحـ ٞمٔمٙمؿ ىمؿ هل أم إؽمٛم٣من وم٣مؽمٝم٥م َمع أن ايمدويم٥م ىمام يُمغم ايمٗم٣مصو

 -أَمٛم٦ّم زمف ايمدويم٥م أ ضمدث إصمٜمزة ىمٌغمة وفمٓمٝمٚم٥م هلذا اظمًتقصػ احل٘مقَمل ايمذي
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اظمقاؿمـ إّٓ َمـ رضمؿ ريب  إن ايمٔمٝم٣مدة اخل٣مص٥م زم٣ميمرنمؿ َمـ همٗمر إَم٘م٣مٞم٣مهت٣م سمًتٕمؾ: ايمٔم٣مَمؾ ايمث٣مين

 -ٚمٙمٜمؿ هللَمـ إؿم٣ٌمء اظمخٙمِمكم زمٔم

ايمرزمح اظم٣مدي همٜمق ئّمد ززم٣مئٛمف  وومد خيٙمع ايمْمٌٝم٤م رضؽم٣مً نمغم َمٛمخقر يمنفم٥م ايمٔمٚمؾ وزمحث٣م فمـ

 --همٗمط

 :َمـ هٛم٣م ىم٣مٞم٦م صٝمح٥م ايم٘م٣مسم٤م ؽمٙمْم٣من ايمِمٌحل ضمكم وم٣مل فمعم يم٣ًمن إب

 أؾمتّد نمّمٌف وىم٣مد أن خيٙمع أؽمٛم٣من ايمْمٌٝم٤م( صٝمح٥م ايم٘م٣مسم٤م-- محٙمؼ إب)

 --٣مىمؾ صحّٝم٥مايمداهمع فماّم ئم٣مٞمٝمف أزمٛم٣مء أَمتف َمـ َمُم

خ0اٌؼشطخادلخٌٍع"اجلبٔتخاٌفينخيفخلظخخ
 أضمداشمٜم٣م زمٛم٣مءً  ٓؾمؽ أّن ايم٘م٣مسم٤م ؽمٙمْم٣من ايمِمٌحل دم ومِمتف ايميس اظمخٙمقع ومد زمٛمك

همٗمد -- دم حم٣مويمتف ايمقصقل الم ايمٛمتٝمج٥م ه٣مرَمقٞمٝم٣م ٞمٚم٦م أفمّم٣مؤه ٞمّٚمقَا ؿمٌٝمٔمٝم٣م زمحٝم٧م مل يًتٔمجؾ

 وأطمغما الم ايمٔمٝم٣مدة اخل٣مص٥م وَمـ شمؿ الم زمف الم ايمٔمٝم٣مدة احل٘مقَمٝم٥م زمدأ إمل َمع ايمْمٖمؾ شمؿ أٞمتٗمؾ

وؽمٝمٌٗمك ، اظمْمٙمقزم٥م َمٛمٜم٣م )طمٙمع ايميس زمدل ايمًـ( إذ مل حتٗمؼ هذه ايمٔمٚمٙمٝم٥م اظمٔمّمٙم٥م ايم٘مٌغمة

 :وىمٟمن ايم٘م٣مسم٤م يريد أن يٗمقل--- إمل

ىمؾ واضمد َمٛم٣ّم مل يٟمطمذ دوره  إن إمل اإلٞم٣ًمين ؽمٝمٌٗمك َمقصمقدا َم٣م داَم٦م ايمّمامئر َمٝمّتف وَم٣م دام)

 (--أن ي٘مقن دم نمغم هذه اظمٜمٛم٥م هبذا ايمْمٌٝم٤م فمعم ضمد رأى ايمٗم٣مص احلٗمٝمٗمل وأولم

 ٞمت٣ٌمه دم هذه ايمٗمِم٥م يمٕمتٜم٣م ايمًٜمٙم٥م ايمًٌٝمْم٥م ايمقاوح٥م ايمتل يٖمٜمٚمٜم٣م ىمؾوايمًمء اظمٙمٖم٦م يمال

زم٣ًمؿم٥م  وم٣مرئ ٕهن٣م طم٣ميمٝمف َمـ سمٔمٗمٝمدات ايمٔم٣ٌمرات ايمِمٔم٥ٌم وىمٟميّن زم٣ميمٗم٣مص يريد إن ي٠مىمد فمعم

 -َّمتٙمٗمٝمف دم سمقصٝمؾ َمّمٚمقن ايمٛمص إلمايمٙمٕم٥م ايمٗمِمِمٝم٥م ايمٔم٣مَمؾ إصمدى وإٞمٖمع 

أو سمٖمًغم َمٔمٛم٣مه٣م  ىمٙمٚم٥م حتت٣مج إلم َمٔمجؿ يمٖمٜمٚمٜم٣م  ضمدود همحيص يمٙمٛمص مل أفمثر فمعمودم

)ايمْمٌٝم٤م( )اظمرض(  زمـ(ٓا( )ٞم٣مهٝمؽ فمـ ايمُمخِمٝم٣مت ايمتل رؽمٚمٜم٣م ايمٗم٣مص دم ومِمتف )إب

 -يٗمقم فمٙمٝمٜم٣م زمٛم٣مء اظمجتٚمع وحتٝمك هب٣م إَم٥م )اظمرى( وىمٙمٜم٣م ؾمخِمٝم٣مت
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يمٝم٠مىمد أن  يمّمٚمغم احلل ايمذي جي٤م أن ُيٚمٙمف ايمْمٌٝم٤م ايمذي حتدث فمٛمف ايمٗم٣مصإّن َم٣ًميم٥م ا

أحلّٗمف وومد أوصٙمٛم٣م إيمٝمٜم٣م ايمٗم٣مص دون  ضمدث ايمٗمِم٥م ُيٚمؾ دم ؿمٝم٣مسمف فمٚمؼ ايمتجرزم٥م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

 -وصمٔمٙمٛم٣م ٞمٗمتٛمع زميورة فمالصمٜم٣م سم٘مٙمػ أو سمِمٛمع

ايمقصمع   محؾيمٝمدل دٓيم٥م ىمٌغمة فمعم أمهٝم٥م هذا ايمٖمـ دم "ؽمٙمْم٣من ايمِمٌحل"إّن َم٣م وم٣ميمف ايمٗم٣مص 

 -اإلٞم٣ًمين وٞمزفمف زمُم٘مؾ ضمٗمٝمٗمل
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خلشاءحخعْىٌٌٌعْخخيفخثٌػخاذلّغبدخاٌنفغْخ
خأًوغغنيخادلٌدًخٌٌٌٌِٔعْوخاحلذس

 #سلظخخادلٌد$خيفخٔض

 ئديبْخاٌٌصّش0خٌألدّجخ

 ؽبمتخلبعُخ-خؽغنيخاذلنذا0ًُخاٌذاسعبْ

خ0ٔضخاٌمظخخاٌمظريح
 سلظخخادلٌدخٌٍىبرجخخئديبْخاٌٌصّش

خسلظخخادلٌد
جيٚمع َمـ ايمٓمالم ايمداَمس زمٔمض وقء طم٣مهم٦م ىم٣من يٛمٌٔم٧م َمـ ، ٟمة َمـ ؽم٣ٌمت ؿمقيؾأهم٣مق همج

ؾمحذ زمٌمه ٞمحقه٣م همٔمرف ، سمراَمك إلم زمٌمه أؾم٣ٌمح َمتديمٝم٥م َمـ أفمعم ايمًٗمػ، صمٜم٣مز َمٔمٙمؼ زمٗمرزمف

اهن٣ميم٦م فمٙمٝمف مجقع ، زمدأ يًتجٚمع وفمٝمف حم٣موٓ سمذىمر َم٣م ضمدث، أهن٣م حم٣ميمٝمؾ َمٔمٙمٗم٥م همقق رأؽمف

وأضمس ، زمٟمصمٜمزة ايمتٛمٖمس ىمجٛم٣مزير سمٙمتػ ضمقل أٞمٖمف وهمٚمف ؾمٔمر، إؽمئٙم٥م سمٗم٣مرع صمًده اظمِمٖمد

 زمًمء طمٖمٍل يؼماومص

وزمدأ اخل٣مؿمر يتحدث َمـ صمقهمف ٞمٝم٣مزم٥م فمـ يم٣ًمٞمف ايمذي ىم٣من ، دم أوص٣مل صمًده اظمُمٙمقل

 ،؟ىمٝمػ وصٙم٦م إلم هٛم٣م؟ َم٣م ايمذي ضمدث: يدافم٤م ذاىمرسمف زمٟمضمرف َمتٙمٔمثٚم٥م- َمًٙمقب اإلرادة

سمراصمع اخل٣مؿمر ، ايم٣ًمضمر وازمتٙمٔمتٛمل إَمقاجهمٜمؾ اٞمٗمٙم٤م ايمًحر فمعم ، ىمٛم٦م أَم٣مرس نمقاي٥م ايمٗمٚمع

سمٗمرع - أَم٣مم أصقات أصمٜمزة ايمتٛمٖمس وأٞم٣مزمٝمٌٜم٣م ايمتل ىم٣مٞم٦م سمٖمرض فمعم ذايٝمٛمف َمزيدا َمـ احلِم٣مر

َم٣م ايمذي يّمٔمقن دم هذه اخلراؿمٝمؿ ايمتل : راح طم٣مؿمره يت٣ًمءل دم نمّم٤م، دم أدٞمٝمف ومرع ايمْمٌقل

 ؟دَمقعسمٗمّمؿ أٞمٖمل وهمٚمل ىمًٚم٘م٥م ومرش هؾ هق أوىمًجكم أم نم٣مز َمًٝمؾ يمٙم

أضمس زمِمدره ئمٙمق وهيٌط ىمٟمهمٔمك ىمقزمرا سمتٙمقى فمعم إيٗم٣مع ، صمٖمؾ همزفم٣م َمـ مجٙمتف إطمغمة

أيـ أٞمتؿ أهي٣م إؿم٣ٌمء ، ىمٖمك ٓ أريد أن أَمقت-- ىمٖمك ::همِم٣مح، ايمْمٌقل ايمٗم٣مدم َمـ إصمٜمزة

 ؟أيـ أٞمتؿ ي٣م َمٔممم إؾم٘مٛم٣مز! اظمالفمكم
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وزمٛمٝم٦م يم٘مؿ ، جٝمع ايمٙمٝمؾٕصمٙم٘مؿ أهمٗمدهتؿ هدأة ايم٣ًٌمت دم ه؟ أمل ٞمممب ؽمقي٥م ٞمخ٤م هيقه

 !أٞم٣م أن ه٣مهٛم٣م َمًجٝم٣م َمٜمٚمال َمُمٙمقٓ ٓ يًٚمٔمٛمل َمٛم٘مؿ أضمد- ضمقائط َمـ أؾمالئٜمؿ

جيت٣مز همٚمف وأٞمٖمف ٞمحق ايم٘مامَم٥م اظمقصقدة فمعم ، سمقومػ طم٣مؿمره همزفم٣م فمعم ومٝمئ يٛمدهمع َمـ أَمٔم٣مئف

سمداطمؾ طم٣مؿمره َمع ومٝمئف دم اَمتزاج َمقضمؾ يُمٌف أرض ايمزٞم٣مزيـ ، همٚمف زمٚمزٓصمٜم٣م ىم٣ٌمب زٞمزاٞم٥م

ىم٣من اٞمدهم٣مع ايمٗملء ىم٣مهمٝم٣م ٓومتح٣مم زم٣مب ايمزٞمزاٞم٥م دم ؽمٝمؾ صم٣مرف جيت٣مز َم٣ًمضم٥م اخلد ، ٞمٖمرادي٥مآ

زمٔمض ايمٗملء فم٣مد َمرة أطمرى إلم زمٙمٔمقَمف ، اظمتجٔمد دم ودي٣من سمٛمدهمع ٞمحق أذٞمف وختؼمق ايمْمٌٙم٥م

واهن٣ميم٦م دَمقفمف مت٣مرس ايمٕمقاي٥م َمع ايمٗملء حتٚمٙمف إلم فم٣ممل ، همالَمس يم٣ًمٞمف َمرارة ايمٔمِم٣مرات

زانم٦م ، واٞمػمى طم٣مؿمره يٙمٜم٧م زمحث٣م فمـ ؿمقق ٞمج٣مة، زم٣مٓطمتٛم٣مق يّٖمحؿ صمًده أضمس، اهلذي٣من

، فمٝمٛم٣مه وسمٔمٙمٗم٦م زمًٗمػ احلجرة همرأى مجقفم٣م نمٖمغمة َمـ إؾم٣ٌمح سمؼماومص أَم٣مَمف دم ازمتٜم٣مج

سمدٞمق َمٛمف ، (ايمت٣مٞمجق)ايمتٖم٦م مجقع إؾم٣ٌمح ضمقيمف سمراومِمف، ازدادت َم٣ًمضم٥م آطمتٛم٣مق دم صمًده

: ومد زمٙمغ أوصمف همراح طم٣مؿمره يٌتٜمؾ زمتيع يمٙمحُمقد ىم٣من آطمتٛم٣مق، وسمٌتٔمد َمْمٙمٗم٥م صٝمح٣مهت٣م

، ؽمٟمفمقد إلم زمقيمقٞمٝم٣م، صدومقين إهن٣م اظمرة إولم ايمتل ٓ أىمذب همٝمٜم٣م، ىمٖمقا فمٛمل ؽمٟمرضمؾ فمٛم٘مؿ

مل أؾمٟم يقَم٣م زمٛم٣مء هٝم٘مؾ ايمرب زمٗمدر َم٣م أردت ، أفمٙمؿ أٞمٛمل يمـ أىمٖمر فمـ ذٞمقيب ايمتل ختْم٦م أٓف

ىم٣مزمقؽم٣م هم٣مؽمدا جي٤م ، صمٛم٣مدب سمتْم٣مير َمـ ضمقرم ،ىم٣مٞمقا دم ممٙم٘متل ذزم٣مزم٣م َمتقضمُم٣م، هدم ىمػمي٣مئٜمؿ

ٞمٖمث٦م ايمًٚمقم دم ، فمدوى أطمُمك أن سمٛمتٗمؾ إلم صمغماين همٝمزداد ىمّؿ ايمذزم٣مب َمـ ضمقرم، جتريٖمف

 -أوردة صمغماين همٟمنمٙمٗم٦م فمٙمٝمٜمؿ زم٣مب إرض وؽمٗمػ ايمًامء

يؼمٞمحقن زمٟمصم٣ًمَمٜمؿ ، اومؼمب ايمراومِمقن َمٛمف وزمدؤوا يٚمً٘مقن صمًده ويدنمدنمقن رأؽمف

ؿم٣مردسمف ، سخ طم٣مؿمره دم همزع وراح يٖمتش فمـ َم٘م٣من آَمـ داطمؾ ومٙمٌف، َمْمٌٗمكم فمعم صدره

وأضمدث ، اومتحؿ صمدار اظمٔمدة، زمدأ اخل٣مؿمر يٖمر َمـ ذي٣من إلم وريد، اجلٚمقع إلم داطمؾ صمًده

يًٌحقن دم ، همجقات داطمؾ أَمٔم٣مئف وايمراومِمقن ئمػمون ايمْمروم٣مت يدوؽمقن زمٟمومداَمٜمؿ أضمُم٣مءه

ضمتك وصؾ إلم ايمٗمٙم٤م جلٟم إلم ، ر َمٛمٜمؿ صمزفم٣مواخل٣مؿمر يٖم، زمرك ايمدَم٣مء يٕمٌقن َمٛمٜم٣م ويثٚمٙمقن

يؼمٞمح ، يٙمتٜمٚمقن اظمّمٕم٥م زمممه، يّمٝمٗمقن فمٙمٝمف احلِم٣مر، ايمٌْمكم إيٚمـ وايمراومِمقن يْم٣مردوٞمف

ضمُمقد إؿم٣ٌمء واظمٚمرو٣مت متأل اظم٘م٣من حت٣مول ، إصمٜمزة اظمٔمٙمٗم٥م سمٌمخ، اخل٣مؿمر زمكم أهمقاهٜمؿ

يًتجدي زمال --- يِمٝمح وهق، يمتتًع َم٣ًمضم٥م ايمرومص َمـ ايمداطمؾ واخل٣مرج، إٞمٔم٣مش ايمٗمٙم٤م
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، ٓ أضمد يًٚمع إٞمكم دم ضمٙم٥ٌم رومص جمٛمقٞم٥م، زمال ومٙم٤م--- زمال طم٣مؿمر--- زمال يم٣ًمن-- ىمٙمامت

 -ايم٘مؾ يٙمٜم٧م إلضمٝم٣مء َمٝم٦مو

!!!! 

 ##سؤٌّّخخاحلٌاسخاٌذاخٍِ

زمقح احلروف يتًٙمؾ وقء احلدث إلم َمراي٣م ايمٛمٖمس اظمٗمٔمرة دم ومِم٥م و زمكم اٞمٌث٣مق اظمٖمردات

 قاؾمٝمٜم٣م حمٖمقرة زمدَم٣مء إؿمٖم٣مل ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝمكم جلًد َم٣مرس ايمٌْمشسمرسمًؿ فمعم ضمو سمًػم ايمذاىمرة

 -رهمع راي٥م ايمقضمش ايمذي ٓ ئمرف ايمرمح٥مو ذب ٞمخ٤م ايمدَم٣مءو

حت٦م ومٝمقد و سمقصد إؽمئٙم٥م أَم٣مم زم٣مب ايمزٞمزاٞم٥م، (هؾ َمـ َمزيد)يٖمتح همٚمف دم مححٚم٥م ايم٠ًمال 

 -يممب ايمٗم٣مزمٔمقن فمعم صدر همٙمًْمكم ٞمخ٤م ايمدَم٣مءو ايمًالؽمؾ

فمعم ٞمًغ خيّمقره٣م يٛمٌٔم٧م إَمؾ َمـ و سمٗمرع احلروف ؿمٌقل ايمُمٚمسفمعم أؾمالء همٙمًْمكم 

يمألدي٥ٌم ايمٗم٣مص٥م إيامن ايمقزير ايمتل حتٚمؾ إيمٝمٛم٣م دم َم٣م وراء ؽمْمقره٣م ذاىمرة  (رومِم٥م اظمقت)طمالل 

إهن٣م ذاىمرة يمٝم٦ًم َمًٙمقزم٥م اإلرادة ٕهن٣م سمِم٣مرع وضمقش زمٛم٣مء  (اٞمٗمالب ايمًحر فمعم ايم٣ًمضمر)

 -هٝم٘مؾ ؽمٙمٝمامن ىمام يزفمؿ اظم٣مرومقن

زمكم زمقح و سمزداد َم٣ًمضم٥م آطمتٛم٣مق دم رئتل اظمقتو ع إضمداث دم ٞمٗمْم٥م ايمتٚمرىمزسمتٗم٣مؿم

زمكم ؽمٚمقم و ايمرنم٥ٌم دم هدم ايم٘مػمي٣مء َمـ فمٝمقن ؾمٔم٤م مل ئمرف اظم٣ًموَم٥م فمعم ذرة سمراب َمـ وؿمـ

 -ؽمٗمػ ايمًامءو جت٣موزت إوردة يمتْمٌؼ زم٣مب إرض

أَم٣م ايمًٝمؾ و ٞمٝمٜم٣مساع ٞمٖمز يمذاىمرة سمٗمّمؿ أؾمالء ايمْمٖمقيم٥م زمكم ـمٜمراو َمقٞمقيمقج داطمقم

 -اجل٣مرف َمـ ايمدَم٣مء همٝمٌٗمك ايمٛمخ٤م ايمذي ئمُمٗمف هذا ايمِمٜمٝمقين اظمتجذر دم أصقيمف آؾم٘مٛم٣مزي٥م

صقرة رؽمٚمتٜم٣م يمٛم٣م إدي٥ٌم إيامن ايمقزير َمًتٙم٥م َمـ صدر ذيمؽ اظمٜم٣مصمر ايمقنمد ؿمٚمقضم٣مهت٣م 

ٛم٣مزي ؾم٘مضمتك دم ساع هذا إو همٙمًْمكماظماليكم َمـ أزمٛم٣مء و ايمالإٞم٣ًمٞمٝم٥م دم سممميد وومتؾ أٓف

 --يٚمٝمز ايمٔمرقو يْمٌع ايمٙمقن

هذا َم٣م أؿمرسمف يمٛم٣م ايم٘م٣مسم٥ٌم إيامن  ----ؿم٣مزمع َمقؽمقم زمقؽمؿ احلٗمد ومم٣مرؽم٥م ايمٗمٚمع فمعم أطمر

زمٛمٝم٦م يم٘مؿ و --ٕصمٙم٘مؿ أهمٗمتٜمؿ هدأة ايم٣ًٌمت دم هجٝمع ايمٙمٝمؾ)ايمقزير زمٔم٣ٌمراهت٣م احلٛمٓمٙمٝم٥م اظمذاق 
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زهمغمه٣م فمـ صمقاب وم٣مسمؾ  يمٝمٌٗمك ايم٠ًمال دم َم٣ًمضم٥م وٝمٗم٥م ٓهث٥م يٌح٧م دم -(ضمقائط َمـ أؾمالئٜمؿ

 -(ىمٝمػ وصٙم٦م إلم هٛم٣م)

إهن٣م ايمٛمتٝمج٥م ايمتل حتٚمؾ َمٔمٜم٣م أصمٜمزة ايمتٛمٖمس يمٙمجًد اظمُمٙمقل ايمذي مل ئمرف َمـ احلٝم٣مة إٓ 

 -أَم٣م دَمقع ايمتامؽمٝمح ايمتل ختتٛمؼ دم نمٝمٜم٣م أىم٣مٞم٦م سمدرك هذا ايمْمٔمؿو -------ؿمٔمؿ اظمقت

ؿ زمحروف حمٙمٜم٣م يتٚمتيمًـ ضم٣مل ايمٗم٣مص٥م ايمتل ذدهت٣م ؿمٚمقضم٣مت اظمٜم٣مصمريـ ايمٝمٜمقد يمتحؾ 

فمـ ضمروف ٞمٌذسمؽ ىمام أٞم٦م سمٛمٌذ و ؾم٘مٛم٣مزي فمـ وم٣مَمقس مل سمقيمد همٝمفيمؼمضمؾ أهي٣م إ ---وافمدة

 (ٓ أريد أن أَمقت--ىمٖمك --ىمٖمك--ىمٖمك)اظمقت 

 ----!!!فمد إلم َمقؿمٛمؽ إصقم

 --------(ؽمٟمفمقد إلم زمقيمقٞمٝم٣م)

دم زمرك ايمدَم٣مء  أَم٣م إوىمًجكم همٙمـ سمٙمقشمف زمزهمراسمؽ ايمتل جتت٣مز َم٣ًمضم٥م إؽمئٙم٥م اظمٔمٙمٗم٥م

همٟموىمًجكم احلٝم٣مة يمـ يٛمٔمش اجلًد اظمٝم٦م ىمام أزمرزت إدي٥ٌم ذيمؽ دم َمٔم٣ممل ضمدشمٜم٣م ايمٗمِميص ٕن 

دَمف اظمٙمقث زمٕم٣مز شم٣مين أىمًٝمد ايم٘مرزمقن مل ئمرف أن ايمْمٖمقيم٥م ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥م هل ايمتل متتص 

ٌؾ هذه هل ايمرؤي٥م ايمتل محٙمٜم٣م إيمٝمٛم٣م َمـ ومو أن ايمُمٚمس سم٘من أصٖم٣مد ايمٗمٝمقدو أوىمًجكم احلٝم٣مة

 :ؾم٣مفمر همٙمًْمكم ؽمٚمٝمح ايمٗم٣مؽمؿ ضمكم وم٣مل

 أهقن أيمػ َمره

 أن سمْمٖمئقا ايمُمٚمس

 أن حتًٌقا ايمري٣محو

 أن سمممزمقا ايمٌحر

 أن سمٛمْمٗمقا ايمتٚم٣ًمحو

 أهقن أيمػ َمره

 َمـ أن متٝمتقا زم٣موْمٜم٣مدىمؿ

 وَمٝمض هم٘مره

 وحترهمقن فمـ ؿمريٗمٛم٣م ايمذي اطمؼمٞم٣مه
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 ومٝمد ؾمٔمره

وم٣مص٣مً إزاء َمقاومػ اظمقت و ٣مفمراً إهن٣م اظمٔم٣مٞم٣مة ٞمٖمًٜم٣م ايمتل صمًدت روح إدي٤م ايمٖمٙمًْمٝمٛمل ؾم

ايمتل يتٔمرض هل٣م ايمُمٔم٤م ايمٖمٙمًْمٝمٛمل ضمٝم٧م سمٛمّم٨م ايم٘مٙمامت زمٟموىمًجٝمٛمٜم٣م احلل زمٟموردة سمتدهمؼ َمٛمف 

 -إٞمٖم٣مس يمٝمممق صدى ايمٌقح َمـ فمعم صٜمقة اظمجد

 --هٛم٣م ىمٖمر وم٣مؽمؿ --هٛم٣م دير ي٣مؽمكم --هٛم٣م أؿمٖم٣مل صمٛمكم --هٛم٣م أؿمٖم٣مل صػما ---هٛم٣م أؿمٖم٣مل وم٣مٞم٣م

 -ٗمدؽمٝم٥م ايمتل ٓ جتدد أوىمًجكم احلٝم٣مة إٓ زمرومِم٥م اظمقتهٛم٣م َمٙمحٚم٥م ايمدَم٣مء اظم

 (ضمًكم اهلٛمداوي)ايمٛمٌّم٥م ايمُم٣مفمري٥م دم َمقٞمقيمقصمٝم٥م رومِم٥م اظمقت 

٥م يت أفمامق ايمروح ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥م اظم٘متقسمًتػم ايم٘مٙمامكم سمتخْمػ احلروف أوه٣مم ايمذاىمرة وضم

دَم٣مء ضمٝم٧م سمٌدو مهٜمٚم٥م ايمو َمٖمرداهت٣م ايمتل سمِمْمٌغ زمحٛمكم إملو زمٛم٣مر اظمقت سمػمز يمٕم٥م ايمُم٣مفمرة

 -روح ايم٘م٣مسم٥ٌم َمٖمردات سمتحدث زمٙمٕم٥م اظمًٙمقزمكم ايم٣ٌمضمثكم فمـ إفم٣مدة َم٣م ؽمٙم٤م َمٛمٜمؿ

ٓ يٚم٘مـ يمٙمذاىمرة ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥م إدزمٝم٥م إٓ أن سمٗمػ فمعم  ----َمٖمردات حمُمقة زمِمقافمؼ اظمقت

فمت٣ٌمت ايمٌماع احلٗمٝمٗمل َمع ايمٔمدو ايمِمٜمٝمقين ايمذي سمٔمدى َمٛمذ أول حلٓم٥م ساع احلدود إلم 

هذا َم٣م أىمدسمف ايم٘م٣مسم٥ٌم إيامن ايمقزير َمٛمذ احلروف إولم ضمٝم٧م ؿمٙمٔم٦م فمٙمٝمٛم٣م و ساع ايمقصمقد

ايمتِمقيري٥م دم ؿمٝم٣مهت٣م َمـ َمٔم٣مين و وىمؿ حتٚمؾ هذه ايمٗمٝمٚم٥م ايمتٔمٌغمي٥م (رومِم٥م اظمقت)زمٔمٛمقان ٞمِمٜم٣م 

إهن٣م َمقٞمقيمقصمٝم٥م احلدث ايمذي  ---سمث٦ٌم أن ايمُمٔم٤م ايمٖمٙمًْمٝمٛمل ٓ يٗمٌؾ أن ي٘مقن ىم٣مهلٛمقد احلٚمر

د ايمُم٣مفمرة زمتُمٌٝمٜم٣مت ضمًٝم٥م واومٔمٝم٥م ٓ سمتٔمدى َم٣م سمراه ايمٔمكم ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥م أزمرزسمف فمرزم٥م اخلٝم٣مل فمٛم

 ايمتل سمٟمزمك إٓ أن سمٛمزف دَم٣مء ايمُمٜم٣مدة َمـ أزمٛم٣مئٜم٣م

سمراصمع اخل٣مؿمر أَم٣مم أصقات أصمٜمزة ايمتٛمٖمس وأٞم٣مزمٝمٌٜم٣م ايمتل ىم٣مٞم٦م سمٖمرض فمعم ذايٝمٛمف ))

 ((َمزيدا َمـ احلِم٣مر

 ((ايمْمٌقلأضمس زمِمدره ئمٙمق وهيٌط ىمٟمهمٔمك ىمقزمرا سمتٙمقى فمعم إيٗم٣مع ))

زانم٦م فمٝمٛم٣مه وسمٔمٙمٗم٦م زمًٗمػ احلجرة همرأى مجقفم٣م نمٖمغمة َمـ إؾم٣ٌمح سمؼماومص أَم٣مَمف دم ))

، (ايمت٣مٞمجق)ايمتٖم٦م مجقع إؾم٣ٌمح ضمقيمف سمراومِمف، ازدادت َم٣ًمضم٥م آطمتٛم٣مق دم صمًده، ازمتٜم٣مج

 -((سمدٞمق َمٛمف وسمٌتٔمد َمْمٙمٗم٥م صٝمح٣مهت٣م
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دث همجقات داطمؾ أَمٔم٣مئف وأضم، اومتحؿ صمدار اظمٔمدة، زمدأ اخل٣مؿمر يٖمر َمـ ذي٣من إلم وريد))

 ((وايمراومِمقن ئمػمون ايمْمروم٣مت يدوؽمقن زمٟمومداَمٜمؿ أضمُم٣مءه

أهن٣م يمٕم٥م ايمٗمِم٥م ايمتل حتٚمؾ دم ذاىمرهت٣م ؾم٣مفمري٥م اظمٖمردات هم٣مٕدي٥ٌم سمٛمٗمٙمٛم٣م َمـ طمالل احلدث 

إن أدى و ُيرك دواهمع ايمُمقق ٓومتح٣مم اظمجٜمقلو ايمٗمِميص إلم طمٝم٣مل ؾمٔمري واع ُيرض ايمروح

فمـ إن ومٝمؿ ايمٔم٣ٌمرات ايمتٔمٌغمي٥م سمزداد أيمٗم٣ًم زمٚمٖمرداهت٣م ايمقافمدة ايمتل ذيمؽ إلم رومِم٥م اظمقت ٞم٣مهٝمؽ 

 -سمُمحـ ايمٛمٖمس زمٟمهم٣مٞمكم ايمثقرة َمـ أصمؾ إفم٣مدة إرض

ٞمص َمتٖمرد ُيت٣مج إلم ومراءة أطمرى سمًػم أفمامق روح إدي٥ٌم ٓىمتُم٣مف َم٣م سم٘متٛمزه َمـ ؾمقق 

 -إلم سمراب ايمقؿمـ
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خادلٌٌٌٌٔطخاٌذاخٍِ
 اٌجؾشخػٓخاٌزادخاٌزبئيخً

 يف

 خشٌِدخآ

 ٌجنَخّبعني

خاٌمظخ
، همٟمص٣مزمٛمل زم٣ميمذفمر، يم٘مـ اٞمحٛم٣مًء َم٣م أص٣مب ؾمٚمقطمٜم٣م، اٞمٌثؼ أَم٣مَمل همجٟمة هب٣مَمتف ايم٣ٌمؽمٗم٥م

 :وومٖم٦م دم ضمية اٞم٘م٣ًمره َمٛمدهُم٣م ضمد إمل وزم٣مدرسمف زم٣ميم٠ًمال

 ؟ظم٣مذا ورؿم٦م ٞمٖمًؽ؟ ظم٣مذا ذه٦ٌم إلم هٛم٣مك ي٣م رصمؾ- -؟ظم٣مذا

 زمؾ سم٣مزمع ؽمح٤م ومدَمٝمف َمّٝمٚمامً ، أمل مل يٛمٌس زمٌٛم٦مو رهمع ٞمحقي فمٝمٛمكم َمتٔمٌتكم إلم ضمد اإلفمٝم٣مء

دم ؽم٘مقن ايمٙمٝمؾ اظمدومع مل ي٘مـ شمٚم٥م صقت ؽمقى صقت اصمتث٣مث ومٙمٌف -- وحلٗم٦م زمف، ؾمْمر َمٛمزيمف

مل يٕم٤م ، حم٣م زمريٗمف إملو ؾمئ ىمنسمف ايمٔمتٚم٥م-- َمـ ه٣موي٥م ايمقصمع اظمدَمر، ىم٣من دم فمٝمٛمٝمف ؾمئ َم٣م

ىمام و، زمٝمٛمفو زمٝمٛمل يم٘مٛمل أضم٦ًًم أن دهقرًا وومٖم٦م-- ؽمقى ؾمٜمقر وم٣مرزم٦م أن سمٛمٜمل ضمٌٙمٜم٣م زمًٛم٥م

اصٌح هق ؾمخِم٣م آطمر، هٛم٣مك دم ، سمٗم٣مزمؾ ؾمخِم٣م نم٣مدرسمف يمًٛمكم همتحس اٞمف ص٣مر ؾمخِم٣م آطمر

 -يمق ضمتك زم٣ميمتٛمقيفو ي يرهمض اصمتث٣مشمفداطمٙمف ىم٣من يٛم٦ٌم فمُم٤م زمرّ 

سمراىمض اجلٚمٝمع يرضمٌقن زمٔمقدسمف ويًٙمٚمقن فمٙمٝمف زمٙمٜمٖم٥م َمقصمٔم٥م زمٝمٛمام هق -- أوصٙمتف ضمتك داره

َمف وىمٟمٞمام همٗمد ايمٗمدرة فمعم ايمتقاصؾ َمع ايمٔم٣ممل اخل٣مرصمل واٞم٘مٖمٟم مل ئمر أضمدًا اهتام، سم٣مئف ايمٛمٓمرات

 -إلم فمقاظمف ايمداطمٙمٝم٥م جير ذيقل طمٝمٌتف وأظمف

ومٙم٦م ؽمآيت نمدًا يمالؿمٚمئٛم٣من فمعم صح٥م أنمٙم٤م ايمٓمـ َم٣م فم٣مد ، َمّمٝم٦م دم ضم٣مل ؽمٌٝمقمو سمرىمتٜمؿ

 -يمرزمام اؽمتْمٔم٦م ايمتقاصؾ َمع إٞم٣ًمن ومدم ضمقاؽمف اخلٚمس يمٙمتٗم٣مفمد اظمٌ٘مر، يٚمٙم٘مٜم٣م

يمرزمام ؽم٣مفمده و، بوم٣ميم٦م رم ازمَؼ ايمٙمٝمٙم٥م فمٛمدٞم٣م همٜمق صديٗمؽ اظمٗمرّ -- زوصمتف )أطمتل( اؽمتقومٖمتٛمل

 --زمٗم٣مؤك
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همٗمد اصمت٣مز َم٣ًمهم٥م ؿمقيٙم٥م يمٙمقصقل إلم حم٣مهمٓم٥م ، ؽم٣مهمرَا يمف يم٘مٛمٛمل وصمدت دم ذيمؽ إزفم٣مصم٣مً 

 -صٚم٦مو ـمالمٍ و هيرٍ و أنمٙم٤م ايمٓمـ اٞمف يتقق إلم وضمدةٍ ، ضمٝم٧م َمٛمزيمف (دي٣ملم)ايمػمسمٗم٣مل 

؟ ىمٝمػ وصؾ إلم َمديٛمتٛم٣م ايمِمٕمغمة زمح٣ميمف هذا، أد ؿمٝمٙم٥م ايمْمريؼسم٣ًمزمٗم٦م إهم٘م٣مر فمعم ر

َم٣م ايمًمء ايمٖمٓمٝمع ايمذي َمر زمف ضمتك يٗمٙمٌف إلم هذا ؟ وأفمعم أومدام اخلٝم٥ٌم أم فمعم أصمٛمح٥م ايمقصمع

ىم٣من ُيٚمؾ َمٔمف ، ايمرصمؾ ايمذي ىم٣من يًتٖمٝمض َمرضم٣مً -- هق؟؟ ايم٘م٣مئـ ايمٕمري٤م دم اومؾ َمـ ؽمٛم٥م

 يزيح زمف و٣ٌمب اظمٙمؾ يٛمثر حمتقاه٣م فمٌٗم٣مً و، َم٣مهر ٣موٍ ىمح-- ضمٗمٝم٥ٌم ايمٖمرح أيٛمام ضمؾ يٖمتحٜم٣م أَم٣مَمٛم٣م

همام ايمذي ومٙمٌف -- أىمثر وح٘م٣م أو اومؾ مّه٣ًم َمٛمفو مل ي٘مـ شمٚم٥م رصمؾ زمٝمٛمٛم٣م أطمػ ـمالً أ، ىمآزم٥م إي٣ممو

 -؟؟هبذا ايمُم٘مؾ

ٌْقمٍ و، مل يٕمٙمٌٛملو نم٣ميمٌٛمل ايمٛمٔم٣مس، مل أٞمؿ يمٝمٙمتٜم٣م، َمّمٝم٦م إلم َمٛمزرم َم٘م٣مزمر زمٗمٝم٦م ؽم٣مهد  ىم

 -اؽمتًٙمٚم٦ُم زمٔمده٣م يم٘مقازمٝمس َمقت َم٠ممل َمدَمر، ايمِم٣ٌمح إولمضمتك طمٝمقط  ايمْمرف ؽم٣مدراً 

سم٘م٣ميم٦ٌم فمٙمٝمف سمٛمٜمش و شُمؿ أضم٣مؿم٦م زمف، ىم٣مٞم٦م ايمذئ٣مب سمْم٣مرده َمْم٣مردة فمٛمٝمٖم٥م-- ضمٙمٚم٦م زمف

رأيتف ئم٣مود ايمتٗم٣مط و سمٔمض أؿمراهمف همتت٣ًمومط أؾمالؤه ؾمٙمقًا سمٙمق أطمر،-- رأيتٜم٣م هت٣ممجف، حلٚمف

يم٘مٛمف مل ، ص٣مر أؾمٌف زمٚمًخ َمرفم٤م-- ؾم٘مٙمف هَ سمُمقّ ، يّمٔمٜم٣م ىمٝمٖمام اسمٖمؼ يمتٙمتِمؼ زمجًدهو أؾمالئف

رنمؿ ، َم٣م زال اجلًد صمًده رنمؿ ىمؾ ايمتٚمزق، يٖمرط زمٗمْمٔم٥م َمـ صمًده اظمتٚمزق وٓ ضمتك زمٓمٖمر

صمرى هنر دَمف زمتدهمؼ -- شمؿ اٞمٌثؼ ايمدم َمـ صمًده واصٌح هنراً -- زمرنمؿ مجٝمع إملو، ىمؾ ايمتُمقه

تل ضم٣مويم٦م دم ايمٌداي٥م أن سمممب همٝمّم٣مٞم٣ًم اومتٙمع ىمؾ َم٣م وومػ دم ؿمريٗمف ضمتك شمٙم٥م ايمذئ٣مب ايم-- َمٜمقل

زمٝمٛمام هق َم٣م يزال واومٖم٣ًم ضمٝم٧م هق، -- ىم٣من َمِمغمه٣م هل إطمرى ايمٕمرق دم همٝمّم٣مٞمف، َمـ هنر ايمدم

 --إفم٣مدهت٣م إلم َم٘م٣مهن٣مو ص٣مَمدًا ُي٣مول َمٔم٣مجل٥م أفمّم٣مئف ايم٘مٙمٝمٚم٥م

-- ىمٛم٦م اطمتٛمؼ، واؽمتٝمٗمٓم٦م نم٣مروم٣ًم دم فمرومل زمدًٓ َمـ أن انمرق دم دَمف-- أوصمٔمٛمل ىم٣مزمقد

يم٘مـ ايمِم٣ٌمح أفمٙمـ فمـ إذاومف َمزُي٣ًم -- أن فمٝمٛمّل مل سمٕمٚمّم٣م ٕىمثر َمـ ؽم٣مفمتكم تقّ واىمتُمٖم٦م يمٙم

 --ؽمت٣مئر ايمٓمٙمامء فمـ وصمف ايم٘مقن زمجٝمقش َمـ أؾمٔم٥م ايمُمٚمس

، همٝمّم٣مٞم٣مسمف فمـ َمالَمح وصمٜملو ارسمدي٦م شمٝم٣ميب ىمٝمٖمام اسمٖمؼ ٞم٣مؽمٝم٣ًم أن انمًؾ آشم٣مر طمرائ٤م ايمٙمٝمؾ

 -ك ومد ٞم٣مل َمٛمل ىم٣مزمقس ايمدم ذاو ويٚمٚم٦ُم َمنفم٣م ؾمْمر داره شم٣مٞمٝم٥م

 ومٙم٦م هل٣م-- ايمِمٚم٦مو همتح٦م أطمتل ايم٣ٌمب وامج٥م وىمٟمهن٣م أصٝم٦ٌم َمٛمف زمٔمدوى ايمذزمقل
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 ؟؟ىمٝمػ ضم٣ميمف ,

 :ردت

ارمتك ، يمق آل إَمر إيمٝمف ظم٣م سمٛمٖمس-- ومل يِمغِ -- مل يت٘مٙمؿ-- مل يٟمىمؾ-- ٓ ضم٣مل يمديف سمًٟمل فمٛمف ,

، يٗم٥م َمٜمذزم٥مهمقق هيره زمٔمد أن أنمٙمؼ ايم٣ٌمب وراءه دم حم٣مويم٥م إلزمالنمٛم٣م زمقصمقب ايمٌٗم٣مء طم٣مرصم٣م زمْمر

زمٝمٛمام جتٚمٔم٦م َمالَمح وصمٜمف وسمٗمٙمِم٦م ، دطمٙم٦م إيمٝمف زمٔمد ومٙمٝمؾ همقصمدسمف نم٣مروم٣مً ً دم ٞمقم َمتٔم٤م

همخرصم٦م َمٕمٙمٗم٥م ايم٣ٌمب ورائل يمٔمؾ ايمٛمقم يزيح فمٛمف ؾمٌح اإلفمٝم٣مء ، ومترىمزت دم َمٛمتِمػ وصمٜمف

 -ايمذي هيٝمٚمـ فمٙمٝمف

، ؿمروم٦م ايم٣ٌمب-- اجتٜم٦ُم إلم نمرهمتف زمٔمد أن ومّدرُت اٞمف ٞم٣مم همؼمة َمٛم٣مؽم٥ٌم مت٣مَم٣م إليٗم٣مـمف زمٔمده٣م

ىم٣من ومد ضمرص فمعم اؽمتّم٣مهم٥م ايمٓمالم دم نمرهمتف ، دطمٙم٦مو وإذ مل أسمٙمؼَّ صمقازم٣م همتحتف هبدوء ؾمديد

ويمقٓ إيٗم٣مع ، وصمدسمف ىمام وصٖمتف أطمتل مت٣مَم٣م، إؽمدال ايمًت٣مئر صمٝمداو زم١منمالق ايمٛم٣مهمذة ايمقضمٝمدة

 -أٞمٖم٣مؽمف اظمتٔم٥ٌم ٓفمتٗمدسمف َمٝمت٣مً 

 :هززسمف زمرهمؼ َمرددا زمِمقت ه٣مَمس

 -يمِم٣ٌمح صمٛم٣مضمفاؽمتٖمؼ همٗمد أهمرد ا ,

 :دون أن يٖمتح فمٝمٛمٝمف أصم٣مزمٛمل

 -أٞم٦م هتذي؟ أي ص٣ٌمح ,

 :ومٙم٦م يمف

 -همٗمد اؾمتٗمٛم٣م ٕضم٣مديثؽ اظمرضم٥م، ومؿ وضمدشمٛم٣م ,

 :ؾمديد ىمٟمٞمام طم٣مف أن هيرب َمٛمٜمام ايمٛمقم وم٣مئالً  همتح فمٝمٛمٝمف زمُمٍح 

 ؟هؾ زمٔمد هذا ىمٙمف ىمالم ُيٗم٣مل-- اٞمٓمر طم٣مرصم٣مً و اهمتح ايم٣ٌمب-- َم٣م ٞمٖمع ايم٘مالمو ,

 :ومٙم٦م يمف

 -أوٓدك زم٣مٞمتٓم٣مرك-- صمؾومؿ ي٣م ر ,

 :وم٣مل رم
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 -همٙمؿ أفمد هٛم٣م-- ومْؾ هلؿ إذن أٓ ّ يٛمتٓمروين ,

وضمرت دم أَمره يم٘مٛمل اضمؼمَم٦م ، زمؾ ومؾ أوصمٔمتٛمل-- هزسمٛمل دم ايمٔمٚمؼ-- أرزم٘متٛمل ىمٙمامسمف

 -يمٙمحده ورائل زم٣مزم٣م أـمٛمف يريده زم٣مزم٣مً  طمرصم٦م َمٕمٙمٗم٣مً و رنمٌتف

٣م َمع ذيمؽ ىم٣مٞم٦م سم٠مدي وـم٣مئػ إٓ أهن، مل سم٘مـ ص٣ميم٥م زمٚمٔمٛمك هذه ايم٘مٙمٚم٥م-- صمٙمًٛم٣م دم ايمِم٣ميم٥م

أَم٣م يمٝمال هم٘م٣من هل٣م فمٚمؾ إو٣مدم نمغم -- ايمِم٣ميم٥م ونمرهم٥م ايمّمٝمقف ونمرهم٥م ايمْمٔم٣مم َمٔم٣م دم ايمٛمٜم٣مر

ـّ ايمث٣ميمث٥م فممم همتؿ  َمٟمصمقر إذ أهن٣م سمتحقل إلم نمرهم٥م ٞمقم يمٙمِمٌٝمكم ايم٘مٌغميـ ايمذيـ جت٣موزا ؽم

ال َمـ أؾمٕم٣مهل٣م وطمِمِم٦م هذه ايمِم٣ميم٥م يمٛمقَمٜمام زمٔمد أن سمٖمرغ يمٝم، همِمٙمٜمام فمـ أطمقاهتام اإلٞم٣مث

ىم٣مٞم٦م متٛمع دَمقفمٜم٣م َمـ اإلهمالت َمـ ، وصمٙم٦ًم وم٣ٌميمتل، أضميت أطمتل إزمريؼ ايمُم٣مي- إطمرى

 ؟؟هل سمًٟميمٛمل زمًذاصم٥م ؿمٖمؾ َم٣م ايمذي جيريو همتحتل فمٝمٛمٝمٜم٣م

 -ُيٚمؾ زمريؼ إصم٣مزم٥م ءيمٝمس يمدي أي رو زمامذا أصمٝم٤م

أَم٣م -- اٞمف فم٣مد احلٚمد هلل، َم٣م َمر زمف يمٝمس زم٣ميمٗمٙمٝمؾ، إهن٣م َمًٟميم٥م ووم٦م-- صػما ي٣م أطمتل: ومٙم٦م هل٣م

 ؟؟ىمٛم٣م ومد يئًٛم٣م َمـ ـمٜمقره شم٣مٞمٝم٥م

وؽم٘مت٦م زمره٥م --- افمتٗمدت اٞمف رزمامو، يمٗمد أص٣مزمٛمل ايمٝمٟمس َمـ فمقدسمف !!!ضمٗم٣مً : ردت أطمتل

 :شمؿ أو٣مهم٦م، يمق ؾمٖمٜمٝم٣مو يمتٛمجق زمٛمٖمًٜم٣م َمـ اضمتامل َمقسمف

 -احلٚمد هلل ايمذي أفم٣مده يمٛم٣م ؽم٣مظم٣مً !! ٓ ومّدر اهلل ,

ورزمام سمْم٣مل وطمزهت٣م هذه ىمٙمٚم٥م -- (فم٣مد ؽم٣مظم٣مً ) ؾمٔمرت زمقطمزة نمري٥ٌم يمٙمًخري٥م متتزج زمجٚمٙم٥م

 -أصال َ، همٟمٞم٣م ؾمخِمٝم٣م مل أصمد ؾمٝمئ٣م فم٣مد َمٛمف ضمتك ايمٙمحٓم٥م (فم٣مد)

زمٗمٝم٦م إلم صم٣مٞم٤م أطمتل اؾمد أزره٣م إذ مل ئمد يمدّي َم٣م أومقم زمف ؿمٝمٙم٥م ايمٛمٜم٣مر ؽمقى اٞمتٓم٣مري 

 -ايمٝم٣مئس ٓؽمتٝمٗم٣مـمف َمـ َمقت َم٠موم٦م يريد أن ئمتٗمده دائام

ـّ فمٙمٝمٛم٣م زمحّمقرهطمرج إيمٝمٛم٣م -- همتح زم٣مب نمرهمتف ه٣ميمٛمل ؾم٘مٙمف دم ، زمخْمقات وئٝمدة وىمٟمٞمف يّم

-- ىم٣من َمٝمت٣مً خيْمق فمعم أرصمؾ ضمل، همٙمؿ أىمـ ومد رأيتف َمـ طمالل ٞمقر واوح ومٌؾ ايمٙمحٓم٥م، ايمّمقء

ىم٣من ي٣ٌمريٛم٣م هب٣م ودم  ىمرؾم٣مً --- وومد همٗمد َمع همرضمف ىمثغمًا َمـ وزن صمًده اظمتٔم٤م-- وىم٣من َمٝمت٣ًم ضمٗم٣مً 

 -اَمتألت وصمٔم٣مً و ضمتك همرنم٦م َمـ اظمٔمٛمكفمٝمٛمٝمف سمٙمؽ ايمٛمٓمرة ايمتل سمٖمٝمض أظم٣ًم 
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ىم٣من ومد هم٣مرومف ومرازم٥م ايمًٛم٥م  ءمل ُي٣مول ضمتك أن خيّص أي ر-- فمل ُيٖمؾ زمٛم٣م وٓ زمًمء ضمقيم

 -زمٛمٓمرة طم٣مص٥م وٓ ضمتك زوصمتف اظمُمت٣موم٥م

همٗمط زم٘مؾ ذيمؽ ايم٠ٌمس ، زمدون ىمالم، صمٙمس فمعم ىمرؽمٝمف وىمٟمٞمام ىم٣من ومد سمرىمف ومٌؾ ايمٛمقم همٗمط

 -ٛمل َمٖمردات يمف ضمتك ايمٙمحٓم٥م مل أهمٜمٚمٜم٣ماظمْمّؾ َمـ فمٝمٛمٝمف ايمذي مل سمٖم٣مروم

ٞمٓمرا ٕهمقل ، ورزمام إصح أن أومقل ايمٔمُم٣مء، وم٣مَم٦م أطمتل زمتجٜمٝمز ايمٕمذاء ايمذي ُي٤م

همام -- ايمُمٚمس َمِم٣مدرة َمٔمٜم٣م دهمئ٣م مل اؾمٔمر زمف، إٓ أن إسار أضمد َمٛم٣م مل يثٛمف فمـ َمٗم٣مؿمٔمتف يمٙمْمٔم٣مم

 -فم٣مد ايمْمٔم٣مم َمـ اهتامَم٣مسمف َمْمٙمٗم٣مً 

فمعم -- يم٘مٛمف ضمتاًم يمٝمس زمج٣مئع-- نم٣مو٤م-- و٣مئعُ -- َمتٟمملٌ -- خمٛمقٌق  --َمٜمزومٌ -- سَمِٔم٤ٌم -- أِرٌق هق

 -إومؾ يمٝمس إلم ايمْمٔم٣مم

وأوَمٟمت ٕطمتل زمٟمن -- وم٣مؿمٔم٦م زمدوري ايمْمٔم٣مم-- اضمؼماَم٣ًم َمٛمل يمُمٜمٝمتف اظمٖمٗمقدة يم٘مؾ رء

سمُمد و سمؼمىمٛم٣م وضمدٞم٣م فمّؾ ري٣مح ايمِمداوم٥م اظمتٝمٛم٥م ايمتل رزمْمتٛم٣م َمٛمذ ٞمٔمقَم٥م أـمٖم٣مرٞم٣م هت٤م فمعم مهقَمف

 -دهمٝمٛم٥م دم إزاضم٥م فم٤مء شمٗمٝمؾ فمـ ىم٣مهٙمف همتٟمذن يمف زم٣ميمٌقحأزر رنم٥ٌم 

 أٞم٣م َمـ ؾم٣مرىمؽ آَٓمؽ وأهمراضمؽ-- همٟمٞم٣م زمئر أهارك ىمٛم٦م وَم٣م أزال، هٝم٣م ي٣م صديٗمل ,

َم٣م -- َمٕم٣مَمراسمؽ وَمٗم٣ميمٌؽ وسمٗمٙم٣ٌمسمؽ وأهارك ايمِمٕمغمة سمٙمؽ ايمتل ىم٣مٞم٦م يقَمٜم٣م زمحجؿ اظمحٝمطو

رنمؿ ىمؾ ، يمتل َمرت فمعم ىمؾ َمٛم٣مرنمؿ إووم٣مت ايمِمٔم٥ٌم ا، زيم٦م أٞم٣م رنمؿ سمٗمٙم٣ٌمت ايمدهر فمٙمٝمٛم٣م

 -مل يٛمٗمص َمـ صداومتٛم٣م ؽمقى ؾمقائ٤م ايمزَمـ هم٣مزدادت َمت٣مٞم٥م َمع سمٗمدم ايمٔمٚمر-- ؾمئ

واٞمٖمرؿم٦م يم٠ميم٠مسم٣من نم٣ميمٝمت٣من َمـ فمٝمٛمٝمف ٞمزيمت٣م زم٣مؽمتحٝم٣مء وإزم٣مء ذىمقري فمعم ، زم٘مك صديٗمل

رزمام -- همام زال يريد أن يٌدو ومقي٣م، أوصمٔمتف دَمٔمت٣مه ومه٣م سمٛمٜمٚمران ومنا فمعم َمرأى َمٛمل، طمديف

متتؿ زم٘مٙمامت ، َم٣م أوصمٔمف زمٌ٘م٣مئف أَم٣مَمل ذيمؽ اجل٣مٞم٤م َمٛمل ايمذي اصٌح ومريٌف زم٣مظمِم٣مهرة هق حتديداً 

يم٘مٛمٜم٣م وصٙمتٛمل دوٞمام سمرازمط ، زمّمع ىمٙمامت َمٛمٜم٣م زايٙمٜم٣م ايمٕمٚمقض همٖمٜمٚمتٜم٣م-- مل سم٘مـ َمٖمٜمقَم٥م أزمدا

 أصمٜمش زم٣ميمٌ٘م٣مء ىمام مل أ َر رصمالً -- وشمؿ اٞمٖمجر زم٣ميم٘مالم دهمٔم٥م واضمدة، ىمام دم ايم٘مٙمامت اظمتٗم٣مؿمٔم٥م

 يم٘مٛمل ست اهمٜمؿ، أيمٝمٚم٥م إؾمالء، أصٌح٦م فم٣ٌمراسمف سمٟمسمٝمٛمل َمتٗمْمٔم٥م إوص٣مل، يٌ٘مل َمـ ومٌؾ

 -أرى زمٔمٝمٛمٝمفو ست اؾمٔمر زمحقاؽمف، أضمس ىمؾ َم٣م ىم٣من يٗمقيمف وَم٣م مل يٗمٙمفو
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 :وم٣مل رم زمِمقت َمتٜمدج ي٘م٣مد يْمٕمك فمٙمٝمف صقت أٞمٖم٣مؽمف اظم٘مٙمقَم٥م اظمتٗمْمٔم٥م

سمٗمػ زمقؤمٝم٣مت و، فمري رصمقيمتل سمِمقر اَمرأة ختّٙمد اٞمتِم٣مره٣م زمِمقرة همقسمقنمراهمٝم٥م همقق ,

 مل أذق ؿمٔمام أَمرّ ، و٣مزمط هل دم اجلٝمش إَمري٘مل، زمٟمطمرى َمذيّم٥م همقق صمًدي ايمٔم٣مريو هم٣مضمُم٥م

وددُت يمق ومتٙمتٜم٣م أيمػ --- وودُت يمق أؾمٌٔمتٜم٣م رضزم٣م، َمٛمف اهلل مل افمرف ؿمٔمام أَمرّ -- وَمـ ايمذل

يم٘مٛمٛمل َم٣م ، ٔملَم ءوأضمروم٦ُم ىمؾ ر--- يمق اضمؼموم٦ُم --- يمق سمٖمجرُت --- وددُت يمق َم٦ُم --- َمرة

 -زيم٦ُم ضمٝم٣مً 

 -أصمٜمُم٦م ذًٓ -- وصمٔم٣مو َمرارةو أصمٜمُم٦م أظم٣م، دم هذه ايمٙمحٓم٣مت زم٣ميمذات ؾم٣مرىمتف ايمٌ٘م٣مء

همٙمؿ افمد ، يم٘مـ صقيت اطمتٛمؼ َمع دَمقفمل، أردت أن اسخ زمف ٓ سمٌِؽ هم٣مجلرح صمرضمل أيّم٣م

 -وم٣مدًرا إّٓ فمعم ايمٔمقيؾ ىم٣ميمٛم٣ًمء

 -ىمراَمتل ىمام ؿم٣مل ىمراَمتف ومٌقمآه ي٣م صمرضمل اهلرم وأٞم٦م متتد طمٛمجًرا دم اخل٣مسة يْم٣مل 

، ىمٛم٦ُم أفمٙمؿ أن دم صمٔمٌتف ايم٘مثغم َمـ إمل اظمتحِمـ طمٙمػ ومًامسمف اظمقصمقفم٥م، ؽم٘م٦َم ومٙمٝمال

زمٔمد أن ىُمُمٖم٦ْم ، فمقراسمف ايمٛمٖمًٝم٥م طمٙمػ ؽم٘مقٞمف َمقاري٣مً --- يم٘مٛمف آشمر أن يذيؾ ضمديثف زم٣ميمِمٚم٦م

ٖم٣ميمف فمٙمف همرضم٦م أنمغّم َم٣ًمر احلدي٧م صقب أؿم، فمقراسمف اجلًدي٥م أَم٣مم فمٝمقن يمِمقص احلّم٣مرة

إٓ اٞمف مل -- وَمّم٣مت نمٌٝم٥م اطمتٌٟمُت وراءه٣م فمٛمدَم٣م أدَمتف ايمذاىمرة دم حم٣مويم٥م يمٙمٛمٝمؾ َمٛمف شم٣مٞمٝم٥م، يًٙمق

 -ىم٣من وضمده مت٣مَم٣م دم ايمٕمرهم٥م، مل ي٘مـ يراين-- ي٘مـ يًٚمٔمٛمل

اطمتٙمط زم٘م٣مئل زمٔمقيقم زمذهقرم زمِمٚمتل -- َمّمٝم٦م سم٣مئٜم٣ًم دم ؽمقاد ايمٙمٝمؾ--- طمرصم٦مو سمرىمتف

 -َمـ أٞم٣ممل افمد افمرف -- زمذرم-- زمتممدي

وددت يمق طمٙمٔم٦م ضمقاد اخلٚمس ، َمت٣مه٣مت ايمّمٝم٣مع دم داطمقمو سمتٗم٣مذهمٛمل إزوم٥م ايمّمٝمٗم٥م

 همٙمرزمام اضمت٣مصمٜم٣م نمغمي يمٝمٔمزز صالسمف زمام ضمقيمف يم٘مل يرى-- ووؤمتٜم٣م فمٛمد اومرب مجٔمٝم٥م طمغمي٥م

 -رزمام ىم٣من اىمثر ؾمج٣مفم٥م َمٛمل هم٣مؽمتْم٣مع أن يٖمٔمؾ ؾمٝمئ٣مً -- وُيس صمٝمدا زمام ُيد ثو يًٚمعو

فمعم ذيقل اخلٝم٥ٌم احلٚمٗم٣مء أهج همتٝمؾ -- ىم٣من اؽمٚمف أٞم٣م فمعم وهؿٍ -- ٝم٦مفمعم أؿمالل طمرائٌل َمُم

 -همال أؽمتْمٝمع أن اضمزن اىمثر، ضمزين
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 سمرىمٛمل إَمٔم٣مٞم٣مً َمٛمف دم سمٔمذيٌل-- وأٞم٣مخ زمٙمٔمٛمتف فمعم ىمؾ َم٣م ضمقرم ي٣م يمف َمـ َمقت َمٖمجعٍ 

 ؟؟أ يمٙمٚمقت َمٖم٣موالت وسمٖمّمٝمؾ ىمام يمٙمحٝم٣مة-- إذٓرمو

ست أختٌط و يمتل ضمٙم٦م همجٟمة ضمقرم ودم داطمقمهمٗمدُت ومدريت فمعم ايمرؤي٥م زمٚم٣ٌمرىم٥م ايمٔمتٚم٥م ا

فمعم طمْمقات -- يمدهُمتل وصمدت ٞمٖمز ضمٝم٧م أٞم٣مو يم٘مٛمل، دم حم٣مويم٥م َمًتٚمٝمت٥م يمتحديد وصمٜمتل

ل اٞمف َم٣م زال هٛم٣مك يٙمقك مم٣م ئمٛم ىم٣من ٞمقر ايمِم٣ميم٥م َمّم٣مءً ، يمٙمتقىمٟمين نم٣مدرسمف ، َمـ َمٛمزل أطمتل

 -سمٙمقىمفأوصم٣مفمف و

َمُّمٝمٔم٣م زمٗم٣مي٣م أَمؾ زم٣منمتٛمل يقَم٣م ، زرمَمّمٝم٦م ص٣مَمت٣م ٞمحق َمٛمو أضمٛمٝم٦م ؾمٚمقخ رأد زمٟممل خمٝمػ

 -يم٘مٛمٛمل افمٙمؿ مت٣مَم٣م ىمٝمػ َم٣مت، ٓ افمرف َمـ أيـ أسمك، َم٣م

 حم٣مهمٓم٥م دم ايمٔمراق َمُمٜمقرة زم٣ميمػمسمٗم٣مل: دي٣ملم

خاٌذساعخخاألدثْخ
دم َمقٞمقيمقج يٌٗمك اظم٘م٣من يًجؾ احلّمقر زمٙمٕم٥م ؾمٔمري٥م دطمؾ َمٕم٣مور ايمٛمٖمس يمٛمًػم إٞمٖم٣مس وٞم

َمقت )جٝم٥م دراَم٣مسمٝم٘مٝم٥م سمرصده٣م ايم٘م٣مسم٥ٌم دم ٞمص ضمرىم٥م دائري٥م سمتًع يمٙمحدث فمػم َمٛمٜمداطمقم و

سمٌح٧م فمـ ايمذات ايمت٣مئٜم٥م دم سمّم٣مريًٜم٣م ايمٛمٖمًٝم٥م وهمؼ َمٔمْمٝم٣مت سمٔم٘مس زم٣مرسمداده٣م َمٛمٜمج٣مَ ً  (آطمر

همٚمرارة إي٣مم ، ؽمٝم٘مقيمقصمٝم٣م سمقـمٖمف ايم٘م٣مسم٥ٌم زمٛمٚمط ؽمٙمقىمل ُيٚمؾ مهقم ايمقؿمـ ويٌحر دم أذفمتف

طمْمٜم٣م ايمٌٝم٣مين هم٣ميمقصمقم اظمْمٌؼ  سمُم٘مؾ يمٛم٣مو وومًقة ايمٔمٝمش حت٦م وؿمٟمة اظمحتؾ سمػمزه٣م ايم٘م٣مسم٥ٌم

يمُمخِمٝم٥م احلقار جئمؾ أفم٣ٌمئف شمٗمٝمٙم٥م زمٓمقاهره٣م ايمٛمٖمًٝم٥م ايمتل اهمتٗمدت ؾمٚمًٜم٣م ورزمٝمٔمٜم٣م ايمداطمقم 

 يمتٕمقص دم َمدارات ايمالهن٣مي٥م

، همٟمص٣مزمٛمل زم٣ميمذفمر، يم٘مـ اٞمحٛم٣مًء َم٣م أص٣مب ؾمٚمقطمٜم٣م، اٞمٌثؼ أَم٣مَمل همجٟمة هب٣مَمتف ايم٣ٌمؽمٗم٥م))

 ((وومٖم٦م دم ضمية اٞم٘م٣ًمره َمٛمدهُم٣م ضمد إمل

حت٣مول  --أراصمٝمح ايمذات اظمٙمتٜم٥ٌمو ذاىمرة احلزن اظم٠ممل اظمحٖمقر فمعم صمدراهن٣م سمراٞمٝمؿ ايمْمٖمقيم٥م --

ايم٘م٣مسم٥ٌم أن سمزيؾ ؽمت٣مر ايمِمٚم٦م فمـ صمٖمقن صديٗمٜم٣م وزوج أطمتٜم٣م يم٘مـ أرووم٥م ايمِمٚم٦م ايمتل 

 سمٔمٙمؾ يمٙمذات ـمقاهر احلزن سمٔم٘مس زمٚمرآهت٣م مه٣م ئمٝمُمف ايمٛم٣مسو سمزيح فمـ اجلٖمقن ٞمٔم٣مؽمٜم٣م
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، يمق آ ل إَمر إيمٝمف ظم٣م سمٛمٖمس-- ومل يِمغ ِ -- مل يت٘مٙمؿ-- مل يٟمىمؾ-- فمٛمفٓ ضم٣مل يمديف سمًٟمل ))

ارمتك همقق هيره زمٔمد أن أنمٙمؼ ايم٣ٌمب وراءه دم حم٣مويم٥م إلزمالنمٛم٣م زمقصمقب ايمٌٗم٣مء طم٣مرصم٣م زمْمريٗم٥م 

 ((،َمٜمذزم٥م

يٛمحدر زمٛم٣م اخلط ايمٌٝم٣مين َمـ صقرة أيمٖمتٜم٣م ايمٛمٖمس يمِمقرة سمٔم٘مس ايمقصمف أطمر زمٚمٓم٣مهره 

زن يمتِمٛمع َمٛمف أيٗمقٞم٥م ايمتٖم٣مفمؾ يمتٔمزف حلٛمٜم٣م اظمٛمٖمرد فمعم وسمر ايمذات ايمتل احلًٝم٥م ايمتل سمٔم٣ميش احل

آٞم٘م٣ًمر و همّم٣مءات ايمروح ايمتل سمٟمزمك ايمذلو سمٌح٧م فمـ ىمٝمٛمقٞم٥م ايمقؿمـ زمكم َم٣ًمَم٣مت إوردة

 ---يمٝمٛمْمٙمؼ ايمِمقت زمٌقح سمٕمٚمره ايمدَمقع زمٗمقؽمٜم٣م ايمٗمزضمل يمتُم٘مؾ طم٣مرؿم٥م ايمقؿمـ همقق وصمٛمتٝمف

 :ٝمف صقت أٞمٖم٣مؽمف اظم٘مٙمقَم٥م اظمتٗمْمٔم٥موم٣مل رم زمِمقت َمتٜمدج ي٘م٣مد يْمٕمك فمٙم))

سمٗمػ زمقؤمٝم٣مت و، سمِمقر اَمرأة خُتّٙمد اٞمتِم٣مره٣م زمِمقرة همقسمقنمراهمٝم٥م همقق فمري رصمقيمتل ,

 مل أذق ؿمٔمام أَمرّ ، و٣مزمط هل دم اجلٝمش إَمري٘مل، زمٟمطمرى َمذيّم٥م همقق صمًدي ايمٔم٣مريو هم٣مضمُم٥م

يمق ومتٙمتٜم٣م أيمػ  وددُت --- وودُت يمق أؾمٌٔمتٜم٣م رضزم٣م، َمٛمف اهلل مل افمرف ؿمٔمام أَمرّ -- وَمـ ايمذل

يم٘مٛمٛمل َم٣م ، َمٔمل ءوأضمروم٦ُم ىمؾ ر--- يمق اضمؼموم٦ُم --- يمق سمٖمجرُت --- وددُت يمق َم٦ُم --- َمرة

 -))زيم٦ُم ضمٝم٣ًم 

ٞمتقومػ صمٙمٝم٣م زمكم احلروف ٞمٖمتش فمـ ؾمٔم٣مع ئمٝمد يمٙمُمٚمس ضمرارة ايمٛمٜم٣مر هم٣مجلًد ايمٔم٣مري 

زم٣ميمٔمقرة اظم٘مٙمقء زمذل ايمٔمٝمش يتقازى زمٌٔمده إهمٗمل َمع احلزن وزهمراسمف ايمتل ؽمٚمتٜم٣م ايم٘م٣مسم٥ٌم 

أَم٣م ايمٔمقرة ايمٛمٖمًٝم٥م ايمتل سمً٘مـ دم ضمٛم٣مي٣م ايمِمدر همام زال زمقضمٜم٣م طمٙمػ ( وايمدَمقع)اجلًدي٥م 

ايم٘م٣مسم٥ٌم سمٌح٧م فمـ أؾمٔم٥م هٛم٣مك زمكم ايمدَمقع دم طمزاٞم٣مت احلزن يمت٘مُمػ يمٛم٣م ايمٕمْم٣مء فمـ و ايمً٘مقن

 -يمِمقص احلّم٣مرة

، قصمقفم٥مىمٛم٦ُم أفمٙمؿ أن دم صمٔمٌتف ايم٘مثغم َمـ إمل اظمتحِمـ طمٙمػ ومًامسمف اظم، ؽم٘م٦َم ومٙمٝمال))

زمٔمد أن ىُمُمٖم٦ْم ، فمقراسمف ايمٛمٖمًٝم٥م طمٙمػ ؽم٘مقٞمف َمقاري٣مً --- يم٘مٛمف آشمر أن يذيؾ ضمديثف زم٣ميمِمٚم٦م

 ((فمقراسمف اجلًدي٥م أَم٣مم فمٝمقن يمِمقص احلّم٣مرة

وزمكم إزوم٥م ايمّمٝمٗم٥م وأهن٣مر احلزن وَمت٣مه٣مت ايمّمٝم٣مع ايمتل سمتٗم٣مؿمع فمعم سمالهمٝمػ ايمذاىمرة ختٙمع 

سمٌح٧م دم َمٔم٣مظمٜم٣م فمـ اٞم٣ًمن آطمر و ٓصمتامفمٝم٥ماو ايم٘م٣مسم٥ٌم ضمقاؽمٜم٣م ايمتل سمُم٘مؾ ىمٝمٛمقٞمتٜم٣م ايمٛمٖمًٝم٥م

 يمرزمام ي٘مقن ؾمٔم٣مع ايمُمٚمس ايمذي ُيٚمؾ حت٦م إؽم٣مره ايمُمج٣مفم٥م
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وددت يمق طمٙمٔم٦م ضمقاد اخلٚمس ، َمت٣مه٣مت ايمّمٝم٣مع دم داطمقمو سمتٗم٣مذهمٛمل إزوم٥م ايمّمٝمٗم٥م

 همٙمرزمام اضمت٣مصمٜم٣م نمغمي يمٝمٔمزز صالسمف زمام ضمقيمف يم٘مل يرى-- ووؤمتٜم٣م فمٛمد اومرب مجٔمٝم٥م طمغمي٥م

 -رزمام ىم٣من اىمثر ؾمج٣مفم٥م َمٛمل هم٣مؽمتْم٣مع أن يٖمٔمؾ ؾمٝمئ٣مً -- وثدا زمام ُيدُيس صمٝمو عيًٚمو

َمـ يمقضم٥م ايمٔمزف اظمٛمٖمرد إلم ىمٝمٛمقٞم٥م ايمذات اظمٙمتٜم٥ٌم ايمتل سمٌح٧م زمكم أٞم٣مهت٣م فمـ زهمغم يتج٣موز 

ويٌٗمك هاج  --اخلٝم٥ٌمو يًٚمق فمعم وهؿ ايمذات يمٝمخٙمِمٜم٣م َمـ ذيقل آٞم٘م٣ًمرو أؿمالل اخلرائ٤م

 :أَم٣م إؾمٔم٥م اظمٛمٌثٗم٥م همٝمٔمٙمق صقهت٣م فمعم يم٣ًمن ايم٘م٣مسم٥ٌمو ت احلزنإَمؾ يقومد همتٝمؾ ايمذاىمرة زمُمالٓ

فمعم ذيقل اخلٝم٥ٌم احلٚمٗم٣مء أهج -- ىم٣من اؽمٚمف أٞم٣م فمعم وهؿٍ -- فمعم أؿمالل طمرائٌل َمُمٝم٦م))

 -همال أؽمتْمٝمع أن اضمزن اىمثر، همتٝمؾ ضمزين

 سمرىمٛمل إَمٔم٣مٞم٣مً َمٛمف دم سمٔمذيٌل-- وأٞم٣مخ زمٙمٔمٛمتف فمعم ىمؾ َم٣م ضمقرم ي٣م يمف َمـ َمقت َمٖمجعٍ 

 ))؟؟ أ يمٙمٚمقت َمٖم٣موالت وسمٖمّمٝمؾ ىمام يمٙمحٝم٣مة-- رمإذٓو

، دي٣ملم( يمٝمٙمقن اظمُمٜمد زمٙمقٞمف ايمتِم٣مفمدي)فمعم إيٗم٣مع ايمزهمرات اظمتِم٣مفمدة يٛم٣مم ايمقؿمـ زمػمسمٗم٣مل

هم٣ميمزهمرات اظمٚمتدة َمـ طم٣مسة ايمقصمع إلم صمدران ايمٗمٙم٤م سمالَمس سمالهمٝمػ ايمذاىمرة يمتٌدأ دورهت٣م 

الل َمٖم٣موالت أؿمٙمٗمتٜم٣م ايم٘م٣مسم٥ٌم زمكم ايمديٛم٣مَمٝم٘مٝم٥م زمرزمط اهل٣مصمس ايمٛمٖمز زمٖمداء ايمقؿمـ َمـ طم

َمٖمرداهت٣م يمتًجؾ ضمّمقره٣م زم٘مؾ متٝمز فمعم صمدران و ومِم٥م سمٟمطمذٞم٣م زمكم زمقضمٜم٣م --احلٝم٣مةو اظمقت

 -ايمذاىمرة
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خرششرَخاحلضًْخٔشْظخاٌشًػ
خ#محبئُخاٌفغش$لشاءحخيفخٔضخ

 ٌألدّجخخؽٌساءخآيخثٌسٌٔ

خؽبمتخلبعُخ,ؽغنيخػٍِخاذلنذاًُخ0خاٌذاسعبْ

 محبئُخاٌفغش

همٕمدا أشمرًا زمٔمد فمكم ، هرب هروب خمٙمقع ايمٖم٠مادو، كم رَمقش فمٝمٛمّل سمنب رَمؾسمنب َمـ زم

 -أٓ َمـ هدأة همّرخ همٝمٜم٣م ؾمجٛمل

 -ؽم٘م٦ٌم ايمُمٚمس وٝم٣مءه٣م دم ىمؾ ايمزواي٣م ضمتك َمألت همراغ وضمُمتلو، زمزغ ايمٛمقرو

اخلغم يٚمأل و، وم٣مدين اظمًغم إلم َمٕمذى احلامئؿو، محٙمتٛمل اخلْم٣م ضمٝم٧م ايمتٗمٝمتؽ و٣مضم٘م٣مً 

همٝمٖمٜم٣م يْمرز ايمًامء زمزطم٣مرف ٓ ؾم٘مؾ هل٣م َم٣م طمال رؽمؿ حلٝم٣مة ؿمغم يٕمدو وومٖم٦م أروم٤م ر- إرض

 -رمو هديؾ آطمر يمروح سمٛمُمد احلٝم٣مة يبو ايمًٚمع َمٛمل ٓ ئمل نمغم هديؾ أفمجٚمل- ومخ٣مص٣مً 

همٌدأ ، إرض سمٕمري احلامئؿ زمام يُمٌع احلقاصؾو، همٟمَمٛم٦ْم ، إفمّم٣مءو ؽم٘مٛم٦م َمٛمل ايمٛمٖمس

 طمٙمؼ :ؽمٌح٣مٞمف اظمقلم إصمّؾ - أطمتٜمام شمؿ ايمٔمُمغمةو، اشمٛمت٣من، واضمدة، همرضم٣مو زم٣مهلٌقط أَم٣مَمل صمقفم٣م

سمٔمٙمق ، أزمٝمض يٗمؼ ٜٓم٣م زمٝم٣مض طمقاهمٝمٜم٣م همال أؽمقد ىم٣ميمح وؿمغم يممب ؽمقاد ومقادَم، أزمدع همٟمسمؿّ و

ضمتك إذا ٓ َمس ايمْمرف َمٛمٜم٣م أديؿ إرض رأي٦م أزمرع َمالح يًتٗمر فمعم ، راً همق هتٌطو زمحث٣مً 

 -رح إؾمٖم٣موم٣مً يمكم اجلقاو همتُمؼمي ايمِمقرة َمٛمل ايمّمحؽ فمج٣ٌمً ، أرض زيمٗم٥م

، يتٌٔمٜمام صمًده٣م ايمِمٕمغمو اظمٛمٗم٣مرو همٝمتحرك ايمرأس َمٛمٜم٣م، ايمٗمٚمح٥مو سمتجف ايمٔمكم ٞمحق احل٥ٌمو

ينع دم و ىمٟمهن٣م ضم٣مئؽ يٕمرس أزمرسمف دم ٞمًٝم٨م إرضو ايمتٗم٣مط احل٤م َمرة زمٔمد َمرةو همتٌدأ زم٣ميمٛمٗمر

 -احلامئؿ سمٛمزع ضمٌقزم٣مً و اٞمتزافمٜم٣م يمغمهمق رسمٗم٣ًم أو يقر شمقزم٣ًم نمغم أن ايمقر يّمع أضمج٣مراً 

 همٝمْمغم همزفم٣مً ، همٟمهرول ٞمحقه يدهمٔمٛمل نمروري أين إىمػم، ويدفمقين ايمنب أن أومٌقم

سمٟمَمٙمتٜم٣م َمٌتٔمدة - سمُمؿ رائحتٜم٣مو همام أمجؾ اٞمتُم٣مر إصمٛمح٥م طم٣مهمٗم٥م سمرى رصمٖمٜم٣م، أوحؽ همرضم٣مً و

، واضمدة :يم٘مٛمٜم٣م هفم٣من َم٣م فم٣مدت ىمرة أطمرىو، وجٝم٨م هديٙمٜم٣م يٙمقث اظم٘م٣منو، دم ىمؾ اجت٣مه
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أٞم٣م أهٌط همزفم٣م و هم١مذا هب٣م سمتجف ٞمحقي حمٙمٗم٥م إلم أفمعم، فمدُت أٞمٓمر- ؤمُمغمةأطمتٜمام شمؿ ايمو، اشمٛمت٣من

همٗمد فمٙمٚم٦ُم أي ضمري٥م متٙم٘مٜم٣م سمٙمؽ ، وصمػ ايمٗمٙم٤مو، سمقصمٔم٦م َمٛمل ايمٛمٖمس، زمجًدي إلم أؽمٖمؾ

 -ٓ متٙم٘مٜم٣م ضمرةو ايمْمٝمقر

خ0اٌذساعخخاٌنمذّخ
ؿمؿ ضمٝمٛمام يتحقل إهمؼ اإلٞم٣ًمين إلم دوائر َمـ ايمٗمٝمقد سمٙمٗمل زمآهم٣مق ايمذات دم زمحر َمتال

 -إَمقاج سمتحقل احلٝم٣مة إلم صمحٝمؿ َمٌتن يٙمذع ايمروح زمجٚمرات ايمٗمٝمقد اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

 ايمقدي٣منو احلري٥م ىمام يٖمٜمٚمٜم٣م إدزم٣مء ٓ سم٘مقن إٓ ؿمغمًا حمٙمٗم٣ًم دم آهم٣مق ايمًامء يتٛمٗمؾ زمكم ايمٌقادي

 -ايمٗمٖم٣مر زم٣مضمث٣ًم فمـ أيمؼ ايمروح ايمتل ٓ يٚم٘مـ هل٣م إٓ أن سمتٛمٗمؾ دم أهمؼ ٓ َمٛمٓمقرو جيقب ايمٛمجٝمعو

ىمٌح و إذا ىم٣من ايمٔمٌم ايمذي ٞمٔمٝمُمف ومد حتقل إلم ىمقَم٥م َمـ اجلامصمؿ إَمٔم٣مٞم٣مً دم ضمجر ايمٔمٗمؾو

ايمتّمٝمٝمؼ فمعم ايمٛمٖمس هم١من احلٝم٣مة سمٌدو همت٣مسم٣ًم َمـ إمل يٗمت٣مت زمف اإلٞم٣ًمن َمٛمتٓمرًا ؽم٣مفم٥م و اإلرادة

 -ٓ سمٔمٛمل يمف ىمٙمٚم٥م اظمقت إٓ فم٣مظم٣ًم صمديدًا يٌح٧م همٝمف فمـ أهمؼ آطمرو اخلالص

هؾ يٚم٘مـ يمٙمذات ايمٌممي٥م أن متتٙمؽ ضمريتٜم٣م ؟؟ وسمتقصمع ايمٛمٖمسهؾ و هؾ جيػ ايمٗمٙم٤م

 -اإلٞم٣ًمٞمٝم٥مو اخلغمو همتًٌح دم فم٣ممل َمٙم٠مه اظمح٥ٌم

هؿ َمـ ئمٗمدون صٖمٗم٣مت َمـ و إدزم٣مء وضمدهؿ أويمئؽ ايمذيـ هيٝمٚمقن دم فمقامل اخلٝم٣مل

 -يم٘مٛمٜمؿ ٓ جيدون أٞمٖمًٜمؿ إٓ دم فم٣ممل اخلٝم٣ملو ايمِمداوم٥م َمع ضمريتٜمؿ

يم٘مـ سمٙمؽ ؽمٚم٥م ايمٔم٣مصمزيـ و سم٘مقن ضمٝم٣ًم همال ضمٝم٣مة زمال ضمري٥م أن سم٘مقن ضمرًا همٝمٔمٛمل ذيمؽ أن

 -ايمذيـ خيتٙمًقن َمـ اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م أصمٛمحتٜم٣م

ايمذي يتٟمرصمح زمكم و يمألدي٥ٌم ضمقراء آل زمقرٞمق (مح٣مئؿ ايمٖمجر)هذا ايمٛمص ايمذي زمكم أيديٛم٣م و

فمٙمٚمٝمتف يٌدو ضم٣مَمالً دم ؿمٝم٣مسمف رَمزي٥م سمتٗم٣مذهمف َمقصم٣مت أدزمٝم٥م إؽمٙمقب وٗم٣ميم٥م واظمو اخل٣مؿمرة

ومد َمثٙمتف و يم٘مٛمف َمٜمؿ َمـ وصمٜم٥م ٞمٓمر ايم٘م٣مسم٥ٌمو سمٛمٌٔم٧م َمٛمٜم٣م روائح ايمٌح٧م فمـ اظمجٜمقلَمًتٕمٙمٗم٥م 

ضمري٥م )رؽمٚم٦م هدهمٜم٣م اظمٛمٓمقر ضمكم وم٣ميم٦م و فم٣ٌمرهت٣م إطمغمة ايمتل أهمِمح٦م فمـ َم٘مٛمقٞم٣مت ذاهت٣م

هل زمذيمؽ سمُمغم إلم ايمٌح٧م اظمّمٛمل دم صحراء ايمذات ( وٓ متٙم٘مٜم٣م ضمرةو متٙم٘مٜم٣م سمٙمؽ ايمْمٝمقر

٘مقن َمـ طمالهل٣م ايم٘م٣مسم٥ٌم ؿم٣مئرًا ُيٙمؼ َمع مح٣مئؿ ايمٖمجر ايمتل زمدأت اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م فمـ همًح٥م أَمؾ سم
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يمٝمس اظمٜمؿ ىمام سمُمغم ايم٘م٣مسم٥ٌم هق َم٣م يُمٌع احلقاصؾ همٜمٛم٣مك ضم٣مصم٣مت و ضمٝم٣مهت٣م َمـ طمالل ايمٗمٝمقد

ًٚمع أطمرى حتت٣مج إلم أن سم٠مؿمر ايمذات ايمٌممي٥م فمعم رأؽمٜم٣م أن ئمٝمش اإلٞم٣ًمن ضمرًا ىمام أراد )ايم

 (رموآطمر يمروح سمٛمُمد احلٝم٣مة يب هديؾ َمٛمل ٓ ئمل نمغم هديؾ أفمجٚمل و

ايمرَمزي أضمٝم٣مٞم٣ًم أطمرى و إذا َم٣م ضم٣مويمٛم٣م سمتٌع طمْم٣م إدي٥ٌم دم ٞمِمٜم٣م اجل٣مف أضمٝم٣مٞم٣مً زم٘مٙمامسمفو

اظمقضمل سم٣مرة أطمرى زمٖمٗمدان احلامَم٥م ايمٌممي٥م حلري٥م ايمتٛمٗمؾ ايمٖم٘مري همٜمل َمـ طمالل زمٔم٣ٌمراسمف و

همحقل اجلٛم٣مح ايمٌممي إلم  رَمزيتٜم٣م سمٌدو أؽمغمة يمقاومع َمر ٞم٣مء زم٘مٙم٘مٙمف فمعم أدزم٣مء ايمٔمرب زمٟممجٔمٜمؿ

ىمٟمهن٣م سمريد أن سمٗمقل أن اظمرء يٚم٘مـ أن ي٘مقن ص٣مٞمٔم٣ًم يمٔمقامل و َمٙمتٗمط يمٖمت٣مت احلٌقب اظمتٛم٣مشمرة

 ذئ٣مب احلٝم٣مةو طمؾ هب٣م وضمقش ايمٙمٝمؾأطمرى ٓ يتد

 سمٔمٙمق زمحث٣مً ، أزمٝمض يٗمؼ ٓو ؿمغم يممب ؽمقاد ومقادَمٜم٣م زمٝم٣مض طمقاهمٝمٜم٣م همال أؽمقد ىم٣ميمح)

فمعم أرض  ي٦م أزمرع َمالح يًتٗمررف َمٛمٜم٣م أديؿ إرض رأضمتك إذا ٓ َمس ايمْم، راً هتٌط همقو

 (يمكم اجلقارح إؾمٖم٣موم٣مً همتُمؼمي ايمِمقرة َمٛمل ايمّمحؽ فمج٣ًٌم و، زيمٗم٥م

سمٔمٝمش دم همراغ ايمٌح٧م و اظمتِمٖمح ظم٣م وم٣ميمتف ايم٘م٣مسم٥ٌم جيد ؽمقداوي٥م وم٣ممت٥م سمرسمدي شمقب احلزنو

 يمذيمؽ صم٣مءت ىمٙمامهت٣م َمتُمح٥م زم٣ميمًقادو احلري٥م اظمٖمٗمقدةو فمـ ايمذات

 -ايمًٚمع َمٛمل ٓ ئمل نمغم هديؾ أفمجٚمل  -َمألت همراغ وضمُمتل  ,ع ايمٖم٠ماد هروب خمٙمق)

 (وصمػ ايمٗمٙم٤مو ,سمقصمٔم٦م َمٛمل ايمٛمٖمس ,ؿمغم يممب ؽمقاد ومقادَمٜم٣م 

٥م مه٣ًمت ايم٘م٣مسم٥ٌم احلزيٛمو زمٗمل أن ٞمٗمقل إن زمكم وجٝم٨م هديؾ احلامم اظمٚمثؾ يمٙمحزن ايمٔمريبو

ايمٔمرب اخلٛم٣ًمء ومد أؽم٦ًم  يم٘مؼماٟمهم فمعم وؾم٣مئ٨م ومرزمك إٞم٣ًمٞمٝم٥مأايمتل سمريد أن سمِمٔمد زمنهي٣م إلم 

 -يمألدب ايمٛمًقي ضمزٞم٣ًم ٓ يٛمٗمْمع أؽم٣مه

 -ًٝم٥م َمتٔمٚمٗم٥م يمًػم أفمامق ايم٘م٣مسم٥ٌمٞمص ُيٚمؾ رَمزي٥م َمًتٕمٙمٗم٥م حتت٣مج إلم ومراءة ٞمٖم
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خاٌؼنبقخادلظريُ
 ِذاسادخاٌربرمبيثنيخفؼبءادخاٌنخًْخً

خلشاءحخأـجبػْخخيفخٔضخِشاعُخاٌضفبفخٌٍمبصخخًٍْخاٌنبثٍغِ
خثمٍُخاٌذساعبْ

 ؽبمتخلبعُخ-نذاًُخؽغنيخاذل

خ0اٌمظخ
 ِشاعُخاٌضفبف

 -يم٘مٛمف صمٔمؾ َمـ زٞمزاٞمتف جمرة حتقي آٓف ايم٘مقاىم٤م، ومد يّمٝمؼ إهمؼ ايمرضم٤م زمِمٕم٣مر ايمٛمٚمؾ

آٓف اخلقاؿمر  -٨م ٞم٣مراىمٝمػ يٛمثر اظمٙمح فمعم صمراضمف ىمل سمتٟمصمو، سمٔمّٙمؿ ىمٝمػ يْمٔمؿ اجلرح صمرضم٣مً 

أن ايمقؿمـ زٞمٌٗم٥م و، اجل٣ٌملو اىمتُمػ أن اظمُم٣مفمر هل٣م أومدام سمتًّٙمؼ اهلّم٣مب، سمٔمِمػ زمفسمتج٣مذزمف و

 -ايمػمسمٗم٣ملو سم٘مػم ىمٙمام ايمتِمؼ زمؼماب ايمزيتقنو سمٛمٚمق

 !!أرهٗم٦م روضمؽو ه٣م أٞم٦م ي٣م ويمدي أدَمٝم٦م صمًدك ,

سمتالؾمك و إَمقاج ايمٔم٣مسمٝم٥م سمتحْمّؿو، هم٣مخلٛم٣مدق احلٚمراء جتت٣مضمٜم٣م زوارق ايمٖمقٓذ: ٓ ي٣م أزمتل ,

 -فمعم صخقر ايمُم٣مؿمئ

 ؟فمالم فمزَم٦م إذًا ي٣م ىم٣مـمؿ ,

 -يم٘مٝمٚمٝم٣مء دم زمٕمدادفمعم دراؽم٥م ا ,

 !!يم٘مـ اظم٣مء ايم٣ٌمرد ٓ يٚمّدد صمٛم٣مح زمٔمقو٥م ,

 (اهمرؽم٦م)ومد يتًٙمؼ اظمرء ذايٝمٛمف همٝمِمؾ إلم ومٚم٥م  ,

 !!ضم٣مدم ايمٗمدَمكم، يم٘مٛمؽ سمٌدو فم٣مري اجلًد ,

حتّررت و اإلرادة ايمث٣مئرة اظمتٚمّردة ىم٘مرة إؽمٖمٛمجٝم٥م ىمٙمام وٕمْم٦م فمٙمٝمٜم٣م أىمثر ىمٙمام ومٖمزت ,

 -أىمثر

 ؟ًتٚمتع زمٗمْمػ إفمذاق ىمٙمام ىم٣مٞم٦م ايمٛمخٙم٥م ؾم٣مهٗم٥م ؽم٣مَمٗم٥مأٓ سمرى أن ص٣مضم٤م احل٣مئط ي ,
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 ايمٛمخٝمؾ ايمٔمراومل حم٣مط زم٣ميمٛم٣مرو، أسمقن اظمٕمقلو ىم٣مٞم٦م زمٕمداد آٞمذاك سمًتٔمر زمجحٝمؿ ايمػمازمرة

 -اخلٛمقع سمدوؽمٜم٣م أومدام ايمث٣مئريـو نمراس ايمذلو، ايم٣ٌمرودو

 سمٔم٣مٞمٗم٦م ايمًٛم٣مزمؾ، ايمٛمخٝمؾو سمٔم٣مٞمؼ ايمػمسمٗم٣مل، هم٣مؿمٚم٥م فم٣مؾمٗمكمو فمٛمدَم٣م أصٌح ىم٣مـمؿ

 -إهمالكو إزاهغمو اجلداولو ايمٝمٛم٣مزمٝمعو ُم٣مبإفمو

 ايمٖمراتو إهن٣م ٞمخٙم٥م فمراومٝم٥م أصٙمٜم٣م شم٣مزم٦م دم دصمٙم٥م -إهن٣م هم٣مؿمٚم٥م ايمٖمت٣مة ايمتل أضم٦ٌٌم ي٣م أزمتل ,

ويمدت َمٛمذ آٓف ايمًٛمكم دم ضمّمـ  -اخلٙمٝمؾو زمٝم٣ًمنو صمريده٣م دم ؽمامء ايمٗمدسو همرفمٜم٣مو

اؽمتحٚم٦م دم و، زم٣مزمؾ سمٟمرصمح٦م دم ضمدائؼو، ايم٘مػمي٣مءو سمرفمرفم٦م دم ؽمٜمقب اظمجدو، ايمُمٚمس

أؿمٙمٗم٦م صٝمحتٜم٣م ايمتل َم٣م و، اهلقانو إهن٣م ازمٛم٥م اظمرأة ايمززمْمري٥م ايمتل أٞمٖم٦م ايمذل -زمحغمة اظمتقىمؾ

 -ايمًامءو زايم٦م جتٙمجؾ دم أرصم٣مء إرض

يم٘مـ احل٤م ُي٣مسين هٛم٣م دم َم٣م زمكم  -يمٗمد وفمدسمؽ أٓ أفمُمؼ إٓ سمراب ايمقؿمـ -فمذرًا ي٣م أزمتل ,

 -طم٣ميمط وصمٝمٌفو رَّ دم ؾمٕم٣مف ايمٗمٙم٤ماؽمتٗمو ايمٔمٓمؿو اطمؼمق اجلٙمد، ايمٛمٜمريـ

أَم٣م ضمٖمؾ ايمزهم٣مف همرزمام  -ايمثالشمقن حلِم٣مر صمٛمكمو يمٗمد أفمٙمٛم٣ّم طمْمقزمتٛم٣م دم ايمذىمرى ايمث٣مٞمٝم٥م ,

 -ي٘مقن ومري٣ٌمً 

 ىم٣من -ؽمتٚمٝمحؽ فمذرًا زمٗمدر احل٤م ايمذي يْمٖمح زمف ومٙمٌؽأأَم٣م أٞم٦م ي٣م أَم٣مه هم١مٞمٛمل 

 سمالَمسو، احلٗمقلو زمؾ ىمؿ ىمٛم٦م أرنم٤م أن متأل زنم٣مريدك ايمُمقارع، زمقدي

 -إزاهغمو ؽمٔمػ ايمٛمخٝمؾو ايمٖمرات نو أَمقاه دصمٙم٥م

فمٛمدَم٣م و، دم ؿمريٗمٜمام إلم اجل٣مَمٔم٥مو -أهبكو ؽمٝم٘مقن يقم ايمزهم٣مف أمجؾو، زم٣مرىم٣م يمٛم٣م ي٣م وايمديّ  ,

وومٖم٣م حت٦م ، ازمتٔمد، اومؼمزم٣م َمـ دوري٥م يمٙمٕمزاة اظمحتٙمكم ؽمٚمٔم٣م ىمٙمامت فمػمي٥م سمرمجٜم٣م ىم٣مـمؿ مه٣ًمً 

 -ٞمخٙم٥م

 !!!!ٕونم٣مدأهي٣م ايمٗمتٙم٥م أهي٣م ا: أردهم٦م هم٣مؿمٚم٥م وم٣مئٙم٥م

صم٣مؤوا هٛم٣م يمٝمدٞمًقا أرض ايمراهمديـ و، اإلزم٣مدة ايمٝمقَمٝم٥م هٛم٣مكو ايمتدَمغمو أمل ي٘مٖمٜمؿ ايمٗمتؾ

 ؟أيّم٣مً 
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وَم٣م  -اظم٘م٣منو أضمالَمٜمام رَم٣مح ختؼمق ايمزَم٣من، سمٔم٣مٞمٗم٣م ؿمقيالً  -مل ي٘مقٞم٣م صمذازمكم َمثؾ سمٙمؽ ايمٙمٝمٙم٥م

 يزرع زيتقٞم٣مً و أمجؾ أن يٛم٣مم اظمرء يٗمْمػ ٞمجامً 

 !!ٞمخالً و

سمٟميمٗم٦م إرض زمٟمىمقام و ايمٛمخٝمؾ اظمٚمتد َمـ زمٕمداد إلم ايمٗمدسو ٗم٣ملايمػمسمو ٞمّم٨م ايمزيتقن

صمريد ايمٛمخؾ ؿمريٗم٣ًم أطمي و ؿمٖمٗم٣م خيِمٖم٣من َمـ ورق ايمػمسمٗم٣ملو، ٞمٓمام ومالدسمكم َمٛمٜم٣م، مايمٛمجق

 -َمقفمد ايمزهم٣مفو َم٣م زآ يٛمتٓمران ايمٙمقن إمجؾو، يتألٕ زم٣ميمٛمجقم

٣ًم احلزاَمكم ايمٛم٣مؽمٖمكم ايمٙمذيـ يٙمتِمٗم٣من زمجًدهيام ىمام يٙمتِمؼ ًّ أو ، ايمقؾمؿ صمٌكم ايمٖمالح حت

 -ىمام سمٙمتِمؼ ذرات ايمٕم٣ٌمر فمعم ؽمقافمده ايمًٚمراء

إفمُم٣مب ، اظمجدو يرددان أٞمُمقدة احلٝم٣مةو، ؽم٣مرا صمذيمكم ىمٔمروؽمكم يٛمتٓمران ايمٙمٗم٣مء اخل٣ميمد

 -ايمْمٌٝمٔم٥م صمذلم َمٖمٔمٚم٥م زم٣ميمٖمرح إطميو، ؽمٔمػ ايمٛمخٝمؾ يؼماومصو، ٣مَمسسمتٜم

زمدأت و ازداد اظم٘م٣من أيمٗم٣مً و، ايمػمسمٗم٣ملو زمٔمد آٞمٖمج٣مر سمدهّمؼ إمحر ايمٗم٣مين هم٣مرسمقى ايمٛمخٝمؾو

 -َمراؽمؿ ايمزهم٣مف

خ0اٌذساعخخاٌنمذّخ
سمتٔم٣مور ايم٘مٙمامت زمحث٣مً فمـ ٞمٓم٣مرات ؾمٚمًٝم٥م سمٌٌم َمـ و ضمكم يّمٝمؼ ايمِمٚم٦م زم٣مظمت٘مٙمٚمكم

ف اخلقاؿمر زمحث٣مً فمـ جت٣مذزمٝم٥م سمٔمِمػ زم٣مظمقت ٓآسمؼماومص و ايمٔمقدة سمٛمٗمٌض ايمروح طمالهل٣م أهمؼ

 -ضمدود َمٖمخخ٥م زم٣مظمقتايمٔمراق إلم و اظمج٣مين ايمذي ضمقل همٙمًْمكم

 اظمقت زمٝمٛمٜمام ضمٛمٓمقم ايمْمٔمؿو ايمػمسمٗم٣ملو يٙمتِمؼ زمؼماب ايمزيتقنو ايمٙمٝمٚمقن ي٘مػمو ايمقؿمـ زٞمٌٗم٥م

ايمػمسمٗم٣مل يٙمتٖم٣من صمًدًا واضمدًا يمٝمٛمٌثؼ همجر صمديد يتًٙمؼ زمف اظمج٣مهدون ومٚم٥م أهمرؽم٦م و ايمٛمخٝمؾ

 -اجلٜم٣مدي٥م

ؿ ٞمِمف َمُم٣مفمر دهم٣موم٥م سمتٚمٙم٘مف احلغمة دم أن يرؽمو ايمندي٥مو ٞمص يتٟمرصمح ىم٣مسمٌف زمكم ايمُم٣مفمري٥م

ىمٟمهن٣م فمذراء سمرهؾ صٚمتٜم٣م ؿمقياًل همٚمُم٦م و أو أن ي٠مرخ ظمّمٚمقٞمف ايمٔمرويب دم ومِم٥م سمٌدو

 -ايمؼماب اظمخّم٤مو طمْمقاهت٣م فمعم صمٛم٣مئز اظمقت حمٚمٙم٥م زم٣ميمدضمٛمقن
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أَم٣م ٞمص هدي ُيٚمؾ سمقومٝمع َمراؽمؿ ايمزهم٣مف ذيمؽ ايمٔمٛمقان ايمذي ئم٘مس فمعم َمرآسمف اظمحدزم٥م و

ايمػمسمٗم٣مل إٞمف زهم٣مف َمـ و ـ طمالل اؽمتخدام رَمزي٥م ايمٛمخٝمؾايمٔمراومل َمو صقرة اظمقت ايمٖمٙمًْمٝمٛمل

 --ايمػمسمٗم٣ملو ارسمقاء ايمٛمخٝمؾ ---صٔمٗم٥م ايمزواج ---سمدهمؼ إمحر ايمٗم٣مين ---اٞمٖمج٣مر ----ٞمقع أطمر

ايمريح و إهن٣م صقرة ايمُمٜم٣مدة زمٟمزمٔم٣مده٣م احلٗمٝمٗمٝم٥م ايمٙمقن يمقن ايمدم ---ضمًٛم٣مً و ازدي٣مد اظم٘م٣من أيمٗم٣مً و

 ---ريح اظمًؽ

 َمراؽمؿ ايمزهم٣مف سم٘متُمػ ايم٘مٝمٚمٝم٣مء ايمٔمرزمٝم٥م ايمتل يٚمثٙمٜم٣م ىم٣مـمؿأٞم٦م سمْم٣ميمع ٞمص و إٞمؽو

 ---هم٣مؿمٚم٥مو

 صمريده٣م دم ؽمامء ايمٗمدسو همرفمٜم٣مو ايمٖمراتو هن٣م ٞمخٙم٥م فمرزمٝم٥م أصٙمٜم٣م شم٣مزم٦م دم دصمٙم٥مٕ)

يٛمزاح يمدى ايمٗم٣مص ايمِمقت ايمٗمِميص زم٣مجت٣مه ايمُمٔمر ضمٝم٧م يِمػ يمٛم٣م ضمٗمٝمٗم٥م اظمّمٚمـ  -(زمٝم٣ًمنو

فمذرًا ي٣م أزمتل يمٗمد )ايمقؿمـ و هم٣مفم٣مً فمـ إرضايمٔمريب ايمذي يٚمثٙمف هذا ايمدم اظمتدهمؼ ؾمالًٓ د

يرؽمٚمٜم٣م  ايمدَم٣مرو اخلرابو ايمٗمتؾو شمٛم٣مئٝم٥م َمـ اظمقت (وفمدسمؽ أٓ أفمُمؼ إٓ سمراب ايمقؿمـ

ذيمؽ اخلراب اظم٘متٛمز و ىمٟمٞمف يًتٌمخ ايمٛمخقة ايمٔمرزمٝم٥م يمتقومػ هذا ايمدَم٣مرايمٗم٣مص زمِمقرة َمٗم٣ميمٝم٥م و

 زم٣مظمقت ايمٝمقَمل

 -ايمٔمراق َمًٝمج٥م زم٣مظمقتو ود همٙمًْمكمىمٟمٞمٛم٣م زم٣ميمٗم٣مص يريد أن يٗمقل إن ضمدو
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خاعزغبثبدخاٌٍغخخاٌٌاػذحخيفخاألٔبخاالعزّبػْخ
 يفخٔضخاٌمبطخخٌٍَْخاٌجٌٍشِ

 #غجشخاحلِ$

 ؽبمتخلبعُخ-ؽغنيخاذلنذاًُخ0خاٌذاسعبْ

خ0غجشخاحلِّ
ويم٨م َمـ ، سمقؾمح احلل زمِمٚم٦م رهٝم٤م يُمٌف اهلدوء ايمذي يًٌؼ ايمٔم٣مصٖم٥م-- ضمؾ ّ ايمٙمٝمؾ

سمٖمقح َمٛمف ، إٞمف احلل ايمٗمديؿ زمزطم٣مرهمف وؿمقزمف ايمٗمديؿ، ازمقازمتٜم٣م وأٞمٖم٣مؽمف سمتِم٣مفمد ؾمٜمٝمٗم٣م زهمغم

إٞمف احلل ايمِم٣مطم٤م دم ، ىمٟمهن٣م ؽم٣مىمـ صمًده وفمٗمٙمف، روائح ايمٌـ وايمُم٣مي واهلٝمؾ وايمزفمٖمران

ٝم٣م فمـ احلٝم٣مة زم٘مؾ ٞم٣مشم، غمضمؾ نم٣مروم٣م دم ؽم٣ٌمسمف ايمٙمٝمقمايمٛمٜم٣مر وَم٣م يٙم٧ٌم أن ي٘متًح زمًقاده ايمٔمتٝمد هم

سمٙم٘مؿ ايمٗمِمص اظمٛمْمقي٥م -- َم٣ًمضم٥م هذا احلل حت٘مل ومِم٥مىمؾ زمٗمٔم٥م َمـ ، سمٖم٣مصٝمٙمٜم٣م اظم٣مدي٥م واظمٔمٛمقي٥م

ايمتل سمٛم٣ًمب فمٖمق ايمٙمحٓم٥م ضمٝمٛمام و اظمخٌئ٥م زمتٖم٣مصٝمٙمٜم٣م ايمدومٝمٗم٥م دم فمٗمقل اجلدات، دم صمدراهن٣م

ىمٛم٦م دائام سمتحٖمٝمٛم٣م زمح٘م٣مي٣مسمؽ اجلٚمٝمٙم٥م فمـ -- "رمح٥م اهلل فمٙمٝمؽ ي٣م صمديت  "، ُي٘مٝمٛمٜم٣م ٕضمٖم٣مدهـ

ٙمذة يم ي٣م، ٗم٣مهت٣م اظمرفم٥ٌم يمٙمٛم٣ًمء وإؿمٖم٣ملوَمالضم "أم ايمدويس  "فمـ، فمـ وضمقش ايمٙمٝمؾ، ايمٌحر

اٞمٔمْمػ ي٣ًمرا ضمٝم٧م ، ايمذىمري٣مت احلٚمٝمٚم٥م ايمٗمديٚم٥م ايمتل هتزٞم٣م ىمٌٛمدول ٓ ي٘مػ فمـ احلرىم٥م

وٞمٖمًف حتدشمف زمجاميمٝم٥م سمّم٣مريس ، رائح٥م ايمذىمري٣مت اظمٛمٔمُم٥م سمٛمٌٔم٧م َمـ ؿمروم٣مسمف ايمٕم٣مئرة رَم٣مٓ

 --"َمْمٔمؿ ايمًٜمرة  "-- سم٣مزمع ؽمغم أومداَمف إلم أن أوصٙمتف إلم َم٘م٣من ومد أيمٖمف-- ايمٗمديٚم٥م

هى دم صمًده ، ايمٌٗمٔم٥م اظمًتٝمٗمٓم٥م ايمقضمٝمدة ايمٛم٣مزمّم٥م ضم٣ًم همٝمٜم٣م، إٞمف آؽمؿ ذاسمف مل يتٕمغم رء

صمٙمس فمعم اظمٗمٔمد ذاسمف  "محدا هلل مل جترى فمٚمٙمٝم٣مت صمراضمٝم٥م يمٙمحل  "ؾمٔمقر َمريح وهق هيدد 

وم٣مت سم٘م٣مد وأٞمٖم٣مس َمـ ايمدطم٣من سمٛمٖم٧م َمـ أهمقاه ختٖمل حت٦م أيمًٛمتٜم٣م طمٛم٣م، وايمْم٣مويم٥م ايمٖمردي٥م ذاهت٣م

ىم٣من ذو ىمرش ، همٗمط سمٖمِمٙمٜمؿ فمدة طمْمقات-- أيمٗمك ٞمٓمرة فمعم ايمرصمؾ ايمٗم٣مفمد أَم٣مَمف، سمٌمخ

ىمٌغم ورأؽمف َمقصقيم٥م زمِمٙمٔمتف ايمتل افمتٛمك زمتٙمٚمٝمٔمٜم٣م صمٝمدا ٓ يدري مل طمْمر زم٣ٌميمف أٞمف طمرج َمـ 

ه٘مذا سمقضمل َمالحمف ايمٗم٣مزمّم٥م وفمٝمٛم٣مه ، َمٛمزيمف زمٔمد طمٛم٣مق َمِمدوم زمٝمٛمف وزمكم زوصم٣مسمف إرزمع

، يٌدو أن زوصم٣مسمف ايمثالث يتآَمرن فمعم ايمرازمٔم٥م، ؽمٚمرة هذا ايمٗمٚمر دم يقَمف اظمح٣مقايمٕم٣مئٌت٣من فمـ 
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ومْمع فمٙمٝمف ايمٛم٣مدل ذو أىمت٣مف فمريّم٥م ضمٌؾ أهم٘م٣مره ، إهن٣م دائام وحٝم٥م ايمٕمغمة واظم٠ماَمرات ايمني٥م

ممتٙمئ ومٙمٝمال واطمتٖم٦م ، رهمع فمٗمغمسمف وىمٟمٞمف خي٣مؿم٤م زراهم٥م ذو روم٥ٌم ؿمقيٙم٥م، "اظمٛمٝمق  "ضم٣مَمال َمٔمف 

كم ىمثٝمٖمكم َمٔمٗمقهمكم إلم أفمعم ىمجٛم٣مضمل ٞمن ومد ٞم٘م٣ًم إلم إؽمٖمؾ ىمراي٥م ؾمٖمتٝمف حت٦م ؾم٣مرزم

ىمام وم٣مل أؽمت٣مذ -- همقراء ىمؾ هزيٚم٥م رصمؾ اَمرأة، أصمؾ-- إهن٣م َمٔمرىمتف َمع ايمٛم٣ًمء، ؽمحٗمتٜم٣م اهلزيٚم٥م

أن  "دم اظمًٙمًؾ ايم٘مرسمقين اظمحٗمؼ ىمقٞم٣من  "سمقىمق َمقري  "اظمحٗمٗمكم ايمذي سمتٙمٚمذ فمعم يديف 

يمق اسم٘مٟمٞم٣م فمعم هذه اظمٗمقيم٥م همٚمٔمٛمك ذيمؽ أن وراء ىمؾ َمِمٝم٥ٌم  "وراء ىمؾ صمريٚم٥م نم٣مَمّم٥م اَمرأة 

ووراء -- ووراء ىمؾ إره٣مب اَمرأة-- وراء ىمؾ ضمرب اَمرأة-- ووراء ىمؾ طم٣ًمرة اَمرأة-- اَمرأة

ايمٛم٣ًمء  "اىمتُم٣مف فمٌٗمري فمٓمٝمؿ ! يمٙمٜمقل ايمخ ي٣م-- ووراء ىمؾ جم٣مفم٥م اَمرأة-- ىمؾ زيمزال اَمرأة

أطمذ َمٛمف وم٣مئٚم٥م ايمْمٙم٣ٌمت ٞمٓمر همٝمف وهق ُي٣مول  !--رمح٣مك ي٣م ريب "وراء ىمؾ رء دم هذا ايمٔم٣ممل 

-- وهؿ ّ زمتٚمرير إصٌٔمف فمعم اظمٟمىمقٓت، إطمٖم٣مء نمٌْمتف َمـ آىمتُم٣مف اجلديد ايمذي سمقصؾ إيمٝمف

صم٣موزه٣م إلم َمٟمىمقٓت ، ىمراهم٦م، صمٌٛمف سمرىمٝم٥م، زفمؼم، همْم٣مئر يمٌٛم٥م، زمدأه٣م زمٗمًؿ اظمٔمجٛم٣مت

أؿمٙمؼ وح٘م٥م داطمٙمٝم٥م  ،"راخ  "-- راخ زٞمجر، َم٘مًٝم٘مل ديالي٦م راب، رويم٘مس-- َمُمقي٥م

خيؼمفمقن أؽمامء نمري٥ٌم : ضمدث ٞمٖمًف--! "زم٣مخ"يٌدو أن هذه ايمقصم٥ٌم َمٛمًقزم٥م يمٙمٚمقؽمٝمٗمل ايمٔم٣مظمل 

رزمٝم٣من -- ومًؿ اظمٟمىمقٓت ايمٌحري٥م، "طمداع اظمًتٜمٙمؽ"وايمْمٔمؿ واضمد هذا َم٣م يْمٙمٗمقن فمٙمٝمف زمـ

ٓمر أنمٙمؼ اظمٛمٝمق شمؿ ٞم-- سمٛمٖمس صٔمداء-- ؼ زهمرةٙمؿمأ، همٝمٙمٝمف ؽمٚمؽ، ٞمٕمر، ٝم٣من طمِمقيصرزم، فم٣مدي

سمرىمف ايمٛم٣مدل وفمعم وصمٜمف فمالَم٥م اؽمتٖمٜم٣مم -- يّمٌط اظمزاج (ىَمَرك)أريد ىمقب ؾم٣مي : إلم ايمٛم٣مدل

ؽمٚمع ؽمٔمٙم٥م َمـ اظمٗمٔمد ايمذي زمٚمح٣مذاسمف ىم٣من ، ووع رصمال فمعم رصمؾ، فمّدل َمـ صمٙمًتف، ىمٌغمة

َم٣م ، وفمٝمٛم٣مه حمٚمرسم٣من َمـ أشمر ايمًٔم٣مل، ايمرصمؾ ئًمؾ زمُم٘مؾ َمري٤م وىمٟمن روضمف خترج َمـ صمًده

ىم٣من يْمٙمؼ دهمٗم٣مت َمـ ، تف شمؿ أؾم٣مر يمٙمٛم٣مدل أن ُيي يمف ؾمٝمُم٥م زمٛم٘مٜم٥م ايمٖمراويم٥ميم٧ٌم أن هدأت ؽمٔمٙم

ىمام يمق ىم٣من َمٛمُمٕمال زمٖم٘مرة داطمٙمٝم٥م ، ايمدطم٣من دم اهلقاء وهق يٖمتؾ ؾم٣مرزمف َمع ازمت٣ًمَم٥م سمزيـ ؾمٖمتٝمف

ضمدشمتف ٞمٖمًف زمّمح٘م٥م فمعم رصمؾ إي٣مه إٞمف فمعم ضم٣مهم٥م ايمٗمػم وجت٣مفمٝمد سم٘م٣مد سمٙمتٜمؿ َمالحمف ، يًتٚمتع هب٣م

يٌدو أن ايمٖمتٝم٣مت هذا ، ٣من ايمٖمراويم٥م وضمٌٝمٌتف ذات ايمٔممميـ سمتخ٣ميؾ راومِم٥م أَم٣مَمفايمٕم٣مئ٥ٌم يٛمٖم٧م دطم

ايمزَم٣من يٖمّمٙمـ رصم٣مل َمـ هذا ايمٛمقع يدهمع ويدهمع ىمآيم٥م ساهمف َمتحرىم٥م همال َمتٔم٥م سمّم٣مهل َمتٔم٥م 

ىمام ، ذيمؽ صمقّم فمعم وصمٜمف اظمٛمْمٖمئ ؾمحقزم٣م َمـ َمالضمٗم٥م اظمراهٗم٣مت! َمالفم٥ٌم َمراهٗم٣مت ضمًٛم٣موات

صم٣مءه ايمٛم٣مدل ضم٣مَمال ، سمرك ايمرصمؾ اظمًـ َمع طمٝم٣مل ضمٌٝمٌتف، ؾ َمري٤مأن فمٝمٛمف ايمٝمنى سمرَمش زمُم٘م
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 "زمق راؾمد"سمذىمر صديٗمف ايمٗمديؿ ، (َمٔمف صٝمٛمٝم٥م فمٙمٝمٜم٣م ىمٟمس َمـ اظم٣مء وومدح َمـ ايمُم٣مي )ىَمَرك

وإذا ؽمئؾ فمـ ايم٤ًٌم ، اظمٛمٔمقت زم٣ميمٌخٝمؾ ىم٣من إذا َم٣م ؾمٔمر زم٣ميمٔمْمش هم١مٞمف يْمٙم٤م ىمؾ رء إٓ اظم٣مء

ٟمن اظم٣مء ُيي َمع ايمٗم٣مئٚم٥م جم٣مٞم٣م أَم٣م إذا ؿمٙمٌتف أٞم٣م زمٛمٖمز همٚمٔمٛمك زم"هم١مٞمف ىم٣من جيٝمٌٛم٣م زمٗم٣مفمدسمف ايمٔمجٝم٥ٌم 

: وىمثغما َم٣م ىم٣من يردد ومقيمف سمٔم٣ملم ايمذي ضمٖمٓمف فمـ ـمٜمر ومٙم٤م "!--ذيمؽ ؽمٟمدهمع شمٚمٛمف َمـ صمٝمٌل

وىمٕمغمه َمـ ايمذيـ سمٓم٣مهروا زم٣ميمزهد دم ايمدٞمٝم٣م ُووِرَي دم ، (وٓ سمنهمقا إن اهلل ٓ ُي٤م اظمنهمكم)

، يم٘مؿ آظمف فمدم متتٔمف زمثروسمف! وصٙم٦م اظماليكم يتٚمتع هب٣م نمغمه أن ومػمه أَم٣م شمروسمف ايمّمخٚم٥م ايمتل

ضمغمه ، ٞمٓمر َمـ ضمقيمف، ؾمٔمر زمٟمن رأؽمف ومد أفمٝمدت يمف سمقازٞمف، رؾمػ فمدة رؾمٖم٣مت َمـ ايمُم٣مي

وايمٕمري٤م دم ، يٌدو أهنؿ وجروا َمـ ايم٘مالم وايمثرشمرة ؿمقال ايمٛمٜم٣مر، ايمِمٚم٦م اظمًتٌد فمعم اظم٘م٣من

أدار رأؽمف دم  !--ٞمًف٠مضمده فمعم ؿم٣مويم٥م طم٣مص٥م دون رهمٗم٥م سميمقإَمر أن ىمال َمٛمٜمؿ اطمت٣مر اظم٘مقث 

إٞمف ايمتٚمريـ ايمذي افمت٣مد مم٣مرؽمتف ضمكم جيٙمس ؿمقيال -- ىمؾ اجلقاٞم٤م شمؿ رهمع يديف وـمٜمره َمًتٛمد

ىم٣من ؿم٣مويمتف ، رهمع رأؽمف َمـ صمديد وومٔم٦م فمٝمٛم٣مه فمعم ؾم٣مب ذو سمٗم٣مؿمٝمع وؽمٝمٚم٥م، فمعم ايم٘مرد

ىم٣من همٚمف ، ايمخ-- ؽمٙمْم٣مت َمتٛمقفم٥ماظمُمقي وايمٌحري و، زاطمرة زمٚمٟمىمقٓت َمـ ؾمتك إٞمقاع

أؿمٙمؼ ، سمَٖمّرس دم وصمف َمرة أطمرى، ممتٙمئ وهق ُيُمقه زمح٣ٌمت َمـ ايم٘م٥ٌم اظمٗمٙمٝم٥م َمـ ايمْمٌؼ أَم٣مَمف

ٞمٔمؿ همٖمٚمف يٌقح ، يٌدو أن وم٣مفمديت فمـ ايمٛم٣ًمء ىمام اؽمتٛمج٦م آٞمٖم٣م صحٝمح٥م، آه٣م: صٝمحتف ايمداطمٙمٝم٥م

فمعم َم٣م يٌدو أن ، إىمؾ وُي٣مول ضمّٙمٜم٣م وهم٘مٜم٣م َمـ طمالل، إٞمف ئم٣مين َمـ أزَم٥م فم٣مؿمٖمٝم٥م، زم٘مؾ رء

-- ـم٣مهر ذيمؽ َمـ همٚمف اظمٖمتقح ىم٣مجلراهم٥م سمٗمّمؿ ىمؾ َم٣م سمراه، ومِم٥م ضمٌف وصٙم٦م يمْمريؼ َمًدود

زم٣ًٌمؿم٥م حتقل َمـ آىمؾ فم٣مؿمٖمٝم٣م إلم آىمؾ يمألطمي ، هترَمش، جترش، سمٌٙمع، حتْمؿ، سمٖمرم، سمْمحـ

أَم٣م هق  , أفم٣مٞمف اهلل , إهن٣م َمًٟميم٥م طمْمغمة همٔمال، وايمً٘مري-- اظم٣ميمح-- احل٣مر، ايم٣ٌمرد-- وايمٝم٣مزمس

وأوؽمْمف ؽمٗمؿ وآطمره -- وفمش طم٣ميمٝم٣م هم٣محل٤م أويمف فمٛمك) أضمد ايمُمٔمراءهمٝمّمؾ أن ُيتٖمظ زمٛمِمٝمح٥م 

ضمٝمٛمئذ ؽمٝمٛمحػ ىمُمجرة هو ، ٓ هيؿ إٞمف ٓ يًتْمٝمع آؽمتٕمٛم٣مء فمٛمٜم٣م ؽمٝمٔمقدان يمٌٔمّمٜمام، (ومتؾ

إهن٣م ايمٗم٣مفمدة اظمٔمروهم٥م دم فم٣ممل ، فمٛمدَم٣م ئمقد إيمٝمٜم٣م َمرة أطمرى أَم٣م هل همحتام ؽمت٘مقن ىمُمجرة زمٙمقط

رؾمػ  !."ايمرصم٣مل يٛمحٖمقن ىم٣ميمٔمِم٣م وايمٛم٣ًمء يٛمتٖمخقن ىم٣ميم٣ٌميمقن  "ايمٔمُم٣مق زمٔمد ايمزواج 

أيمٗمك ٞمٓمرة -- هنض َمـ َم٘م٣مٞمف زمٔمد أن دهمع ايمٖم٣مسمقرة، ٞمٓمر إلم ؽم٣مفمتف، رؾمٖم٣مت أطمرى َمـ ايمٗمدح

أطمغمة فمعم اجل٣ميمًكم دم َمٗم٣مفمدهؿ أطمرج َمـ صمٝم٤م ومٚمٝمِمف زمْم٣موم٣مت زمٝمّم٣مء دوٞم٦م فمٙمٝمٜم٣م 

 --فم٣ٌمرات زمٙمقن ىمحقم
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ؽمٙمٚمٜم٣م زمٝمد ايمٛم٣مدل وهق ، يمح إمحدي َمًتُم٣مري يمٕم٥م اجلًد وطمٖم٣مي٣م ايمُمخِمٝم٥مايمدىمتقر ص٣م

شمؿ َم٢م دم ؽمٌٝمٙمف َمقدفم٣م ضمٝمّٝمف ايمٗمديؿ ايمذي هم٣مرومف َمٛمذ ، 3ؾمٗم٥م رومؿ -- دم ايمْم٣مزمؼ إول: هيٚمٜمؿ

َم٢م وصقت اظم٠مذن ُيٝمؽ ٞمًٝمجف ايمداهمئ فمعم أؽمٗمػ احلل ايمذي َم٣م -- أىمثر َمـ فمممة أفمقام

 -يزال نم٣مروم٣ًم دم أضمالَمف

 اعخخاٌنمذّخاٌذس

خؽبمتخلبع0ُخاٌشأُخاألًي
 #اٌجؼذخاٌغْغٌٌٌْعِخيفخٔضخغجشخاحلِ$خ

ٞمًدل رواق ايمٙمٝمؾ يمٛمًػم إٞمٖم٣مس اظمتِم٣مفمدة دم رائحتٜم٣م ايمتل سمًتذىمر و ٞمٗمػ فمٛمد ايمرنم٥ٌم

اظم٣ميض زمٔمٌؼ احل٣مرض دم َمقٞمقيمقج داطمقم ُي٣مىمل ايمذات زمٌٔمد ٞمٖمز يتج٣موز ىمؾ إَم٘مٛم٥م يمغمؽمؿ 

أَم٣م اظم٘م٣من همٜمق ايمٗمديؿ اجلديد ايمٕم٣مئ٤م احل٣مرض زمكم رائح٥م و ٝمٜم٣م احلدثيمٛم٣م أهمئدة ضم٣مرضة يتدافمك هم

، ايمتّم٣مريس ايمٗمديٚم٥م ايمتل سمرؽمؿ فمعم يمقضم٣مهت٣م َم٘م٣مٞم٣ًم ٓؽمتٝمٗم٣مظ ايمذاتو ايمذىمري٣مت اظمٛمٔمُم٥م

ضم٘م٣مي٣م اجلدة فمـ ايمزفمٖمران وو اهلٝمؾو ايمُم٣ميو ٌـؿمقزمف وروائح ايمو هم٣محلل ايمٗمديؿ زمزطم٣مرهمف

٣مت فم٣ميمٗم٥م دم اطمتزان ايمذاىمرة اظمتقومدة زمُمحٛمتٜم٣م أم ايمدويس ذىمريو ايمٌحر ووضمقش ايمٙمٝمؾ

سمٛمٗمٙمٛم٣م ايم٘م٣مسم٥ٌم فمػم و -زمٔمده٣م ايمٛمٖمز ايمذي ئم٘مس يمٛم٣م رائح٥م ايمذىمري٣مت اظمٛمٔمُم٥مو ايمٔم٣مؿمٖمٝم٥م

اظم٘م٣من و هم٣ميمتّم٣مريس ٞمٖمًٜم٣م، َمٛمٜمجٝم٥م دراَم٣مسمٝم٘مٝم٥م يمتِمقير ايمٌٔمد ايمٛمٖمز زمٚمقٞمقيمقصمٝم٥م احلدث

ٗم٣مؿمع دم ايمٛمٗمْم٥م ٞمٖمًٜم٣م ايمتل سم٘مُمػ يم٘مٛمٜم٣م ايمٛمٖمقس ايمتل سمتٕمغم وهمؼ َمٔمْمٝم٣مت ؾم٣مومقيمٝم٥م سمتو ٞمٖمًف

ايمّمٔمػ دم ايمذات ايمٌممي٥م فمػم َمٛمٜم٨م ؽمٝم٘مقيمقصمل يٙمٗمل زمٚمقؾمقره فمعم ايمٌٔمد و يمٛم٣م صمقاٞم٤م ايمٗمقة

َـّ يتآَمرن فمعم ايمرازمٔم٥م همٜمل صقرة و ايمٛمٖمز هذا َم٣م فمػمت فمٛمف ايم٘م٣مسم٥ٌم زم٣ميمزوصم٣مت ايمثالث وه

 -سمٔم٘مس زم٣مرسمداده٣م زمٔمدًا ٞمٖمًٝم٣ًم زمٛمٚمْمف ايمًٙمقىمل

 ((--إهن٣م دائاًم وحٝم٥م ايمٕمغمة، ثالث يتآَمرن فمعم ايمرازمٔم٥ميٌدو أن زوصم٣مسمف ايم))

هم٣ميمٌماع دائاًم يٛمِم٤م دم ٞمٗمْم٥م آهتامم يمٝم٠مؿمر احلدث دم زمٗمٔم٥م ايمّمقء ايمتل سمًٙمط فمٙمٝمٜم٣م 

ايم٘م٣مسم٥ٌم أؾمٔمتٜم٣م اظممموم٥م هم٘مٝمٛمقٞم٥م احلدث اظمُم٣مىمس فمٛمد اظمرأة زمدأ َمٛمذ ٞمزول آدم إلم إرض إذا 

نمقت آدم زمٟمىمؾ سمٖم٣مضم٥م احلٝم٣مة َمع أن ايمٗمرآن ايم٘مريؿ صح٦م اظمٗمقيم٥م ايمُمٔمٌٝم٥م أن ضمقاء هل ايمتل أ

أَم٣م أن سم٘مقن اظمرأة فمعم  -اؾمؼمىم٣م دم اجلريٚم٥م ٞمٖمًٜم٣مو أؾم٣مر إلم أن ىمٙمٝمٜمام أىمال َمـ ايمُمجرة

إرض وراء ىمؾ َمُم٘مٙم٥م همٜمذا ديدن اظمجتٚمٔم٣مت اظمتخٙمٖم٥م ايمتل يٛمدهمع همٝمٜم٣م ايمرصم٣مل وراء 

طمٝمقط اظم٠ماَمرات إلشم٣ٌمت وصمقده٣م اٞمٖمٔم٣مٓت ايمٛم٣ًمء صحٝمح أن اظمرأة إذا مهُم٦م زمدأت سمٕمزل 
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ويم٘مـ ذيمؽ ٓ يتٟمسمك دم ايمقاومع إٓ دم جمتٚمع رصمقرم يٛمٓمر يمٙمٚمرأة فمعم أهن٣م سم٣مزمع ٓ ومٝمٚم٥م يمف َمع أن 

 فمٙمٝمٜمـ َم٣م فمٙمٝمٜمؿو ايمٗمٝمؿ ايمديٛمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م سمٌم فمعم أن ايمٛم٣ًمء ؾمٗم٣مئؼ ايمرصم٣مل هلـ َم٣مهلؿ

حمؾ اٞمتٗم٣مد ٕن اهلل أىمرم زمف إن ىمٛم٣م ٓ ٞمرى أن زواج إرزمع و ايمًمء ايمٕمري٤م دم هذا ايمٛمصو

ايمٛم٣ًمء ومٌؾ ايمرصم٣مل حل٘مٚم٥م يريده٣م دم جمتٚمٔم٣مت ىمٚمجتٚمٔم٣مت اخلٙمٝم٨م إذا مل ُيًـ ايمرصمؾ ومٝم٣مدة 

سمٌٗمك إطمري٣مت و ( زمحٝم٧م يريض واضمدة(دم ضمٝمص زمٝمص)) اظمرىم٣ٌمت إرزمع هم١مٞمف ٓ ؾمؽ واومع

 -صٛم٣مفم٥م اظم٠ماَمرةو دم َمقومع ايمًخط

هل ٞمزوة ىم٣ٌمر ايمًـ َمع ايمٖمتٝم٣مت اظمراهٗم٣مت زمحٝم٧م جتٔمؾ ايمٛمٗمْم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م ايمتل سمٔم٣مجلٜم٣م ايم٘م٣مسم٥ٌم و

صمٔمٙمف ؾمٔم٣مره و ايمٌخؾ شمقزم٣مً  ايمذي يمٌس --هذا اظمٔمج٤م يدهمع ىمآيم٥م ساهم٥م َمـ أصمؾ إؾم٣ٌمع ٞمزواسمف

إن ىم٣مٞمقا دم و اظمتحرك وهذا ي٠مىمد اصمتامفمٝم٣ًم ؽمامت ايم٘مثغم َمـ ايمرصم٣مل دم جمتٚمٔم٣مت ايم٘م٣مسم٥ٌم ايمذيـ

 -اظمراهٗم٣متؽمـ ايمُمٝمخقطم٥م َم٣م زايمقا ُيٙمٚمقن زم٣ميمٖمتٝم٣مت 

صٛم٣مفم٥م اظمُم٘مالت و همِمقرة اظمرأة فمٛمد ايم٘م٣مسم٥ٌم َم٣م سمزال سم٠مىمد فمعم ٞمٗمْم٥م ضمٌؽ اظم٠ماَمرات

إن ))دم ضمؼ هذا ايمٛمٌل ايمٛمٗمل و وىمٟمهن٣م اؽمتٗم٦م َمـ َمٔمكم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ َم٣م ورد دم ؽمقرة يقؽمػ

 -((ىمٝمدىمـ فمٓمٝمؿ

خؽغنيخاذلنذا0ًُخاٌشأُخاٌضبِٔ
 ##اٌٍغخخاٌشؼشّخخيفخٔضخغجشخاحلِ$$

ة ايمٗم٣مص٥م يمٝمعم ايمٌٙمقر دم ٞمِمٜم٣م نمٌش احلل يمٕم٥م ؾم٣مفمري٥م ذات أزمٔم٣مد ومزضمٝم٥م همٜمل ختتزن ذاىمر

ضمروهمٜم٣م سمٌٔم٧م دم ايمٛمٖمس ايمُمقق إلم آيمتٗم٣مء زم٣مظمجٜمقل ايمذي يتٚمثؾ زمام يرؽمٚمف ايمقاومع و زم٘مٙمامهت٣م

 :اظمٟمؽم٣موي َمـ َمُم٘مالت أزمْم٣مهل٣م اظمرأة همٗمقهل٣م

 ((وايمزفمٖمرانسمٖمقح َمٛمف روائح ايمٌـ وايمُم٣مي واهلٝمؾ ، ----إٞمف احلل ايمٗمديؿ))

 -((فمٝمٛم٣مه ايمٕم٣مئٌت٣من فمـ ؽمٚمرة هذا ايمٗمٚمر دم يقَمف اظمح٣مقو ه٘مذا سمقضمل َمالحمف ايمٗم٣مزمّم٥م))

فمعم َم٣م يٌدو أن ومِم٥م ضمٌف وصٙم٦م يمْمريؼ َمًدود ـم٣مهر ذيمؽ َمـ همٚمف اظمٖمتقح ىم٣مجلراهم٥م ))

زم٣ًٌمؿم٥م حتقل َمـ آىمؾ ، هترَمش--جترش---سمٌٙمع---حتْمؿ ---سمٖمرم --سمْمحـ --سمٗمِمؿ ىمؾ َم٣م سمراه

 -((ايمً٘مريو اظم٣ميمح ---احل٣مرو ايم٣ٌمرد --ٝم٣مزمسايمو يمألطمي

يُمغم إلم أن يمدى ايمٗم٣مص٥م خمزوٞم٣ًم يمٕمقي٣مً ُيٚمؾ فمعم صمٛم٣مضمٝمف آهم٣مق اخلٝم٣مل ايمٗمِميص اظمتٚمثؾ 

ايمزفمٖمران و اهلٝمؾو ايمُم٣ميو زم٣ميمِمقرة ايمٖمٛمٝم٥م دم احلل ايمذي حتقل إلم َمٗمٜمك سمٖمقح َمٛمف رائح٥م ايمٌـ
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 ٥ٌم إلم رصمؾ أؽمٚمر ذي َمالَمح وم٣مزمّم٥مٞم٣مهٝمؽ فمـ صقرة ايمٗمٚمر ايمذي حتقل َمـ وصمٜم٥م ٞمٓمر ايم٘م٣مسم

ىمام أن اؽمتٔمامل ايم٘م٣مسم٥ٌم يمٙمتُمٌٝمف دم وصػ ايمٖمؿ زم٣مجلراهم٥م  -ىمٟمٞمف دم يقَمف اظمح٣مقو فمٝمٛمكم نم٣مئٌتكمو

ايمتل سمٗمّمؿ ىمؾ َم٣م سمراه ُيٝمٙمٛم٣م إلم ومدرة اخلٝم٣مل آصْمٖم٣مئل فمٛمد ايم٘م٣مسم٥ٌم إلم اطمتزان ايمِمقر 

رسمٗمل إلم ازمتداع ايمِمقرة اظمثعم يمٙمٗمٝمٚم٥م إن ىم٣من ذيمؽ ٓ يو جتًٝمده٣م زمِمقر واومٔمٝم٥م مم٣مشمٙم٥مو ايمقاومٔمٝم٥م

ويم٘مٛمٜم٣م دم ايمٔم٣ٌمرة ايمت٣ميمٝم٥م  (آيم٥م سمِمقير ايمقاومع اظمٔم٣مش)همٗمد حتقيم٦م فمكم ايم٘م٣مسم٥ٌم إلم  -اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

اظمٔمٛمقي٣مت إلم جمًدات همٗمد حتقل هذا اإلٞم٣ًمن و اؽمتْم٣مفم٦م أن حتقل اظمجًدات إلم َمٔمٛمقي٣مت

ىمٟمهن٣م سم٠مىمد فمعم اجلُمع ايمٛمٖمز و زمسايمٝم٣مو َمـ وصمٜم٥م ٞمٓمره٣م َمـ آىمؾ فم٣مؿمٖمٝم٣ًم إلم أىمٍؾ يمألطمي

َمقومػ ٓ ؾمؽ أٞمف يِمقر واومع ايمٛمٖمقس اظمريّم٥م ايمتل  -ايمذي يٗمػ وراء ٞمٖمقس زمٔمض ايمرصم٣مل

ؽمٚمق و حتقيم٦م احلٝم٣مة يمدى أصح٣مهب٣م إلم َم٣مدي٣مت حمًقؽم٥م ذات هم٣مئدة َمتٛم٣مؽمكم رهمٔم٥م ايمٗمٝمؿ

 -مج٣مل ايمٔم٣مؿمٖم٥م احلٗمٝمٗمٝم٥م ايمِم٣مدوم٥مو اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

دي َمًتُم٣مر يمٕم٥م اجلًد إلم َمٜمٚمٜمؿ يٌح٧م فمـ َم٣مدي٥م هؾ يتحقل ايمدىمتقر ص٣ميمح إمح))

احلٝم٣مة سم٣مرىم٣ًم وراءه صقت اظم٠مذن ُيٝمؽ ٞمًٝمجف ايمداهمئ فمعم أؽمٗمػ احلل ايمذي َم٣م يزال نم٣مروم٣ًم دم 

 -((أضمالَمف

 -(َمًتُم٣مر يمٕم٥م اجلًد)َمع ووع شمالشم٥م طمْمقط محراء حت٦م ىمٙمٚم٥م

تف َمـ ايمٗمِم٥م ودم ومراءة َمتٟمٞمٝم٥م يمٙمٛمص َمرة أطمرى هم١مٞم٣م ٞمحٝمؾ ايم٘م٣مسم٥ٌم إلم َمٗمْمع يمق ضمذهم

 :يتجعم ذيمؽ َمـ ومقهل٣مو يمتخٙمِم٦م َمـ ايمند اظمٗم٣مرم ايمذي يرزمؽ احلدث

 -((ايمخ --إلم ومقهل٣م ووراء ىمؾ جم٣مفم٥م اَمرأة ----------------ىمام وم٣مل أؽمت٣مذ اظمحٗمٗمكم))

إٞمف آؽمؿ ذاسمف مل )زمتٛمقيـ ايمٛمِم٤م يم٘م٣من إصح دم ومقهل٣م  (رء)ىمام أٞمف يمق ضمرىم٦م ىمٙمٚم٥م 

 :زراهم٥م زم٘مٙمٚم٥م ذات دم ومقهل٣ميمق وصٖم٦م ايمو -(يتٕمغم رء

ىمام أن هم٣مفمؾ همٔمؾ اطمتٖم٦م جي٤م أن ي٘مقن  -يم٘م٣من إصح (خي٣مؿم٤م زراهم٥م ذو روم٥ٌم ؿمقيٙم٥م)

 -(و اطمتٖم٦م ؾمٖمتٝمف حت٦م ؾم٣مرزمكم ىمثٝمٖمكم َمٔمٗمقهمكم)دم ومقهل٣م  (ؾمٖمت٣مه)َمرهمقفم٣ًم زم٣مٕيمػ

سمٛمٖمس ايمِمٔمداء زمدًٓ )ومٌؾ أن سمتٛمٖمس ايمدراؽم٥م ايمِمٔمداء ىم٣من َمـ إولم أن سمٗمقل ايمٗم٣مص٥م و

 (-سمٛمٖمس صٔمداء)ومقهل٣م َمـ 
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خ0حادلؼبطشاٌفٍغفخخخ-0

ايمٖمٙمًٖم٥م اظمٔم٣مسة هل فم٣ٌمرة فمـ ٞمٗمٍد ودراؽم٥ٍم يمٙمٚمٔمرهم٥م ايمٔمٙمٚمٝم٥ّم وٚمـ إؿم٣مر َم٣م يْمٙمؼ فمٙمٝمف 

قصمف اهتامَمٜم٣م َمرًة أطمرى إلم وايمتل يت، ايمدراؽم٥م ايمٛمٗمدّي٥م يمٙمٔمٙمؿ أو دراؽم٣مت إزمًتٚمقيمقصمّٝم٥م

جتدر اإلؾم٣مرة إلم - دراؽم٥م َمٔمٛمك )ايمقصمقد اإلٞم٣ًمين( وَمٔم٣مجل٥م ومّم٣مي٣مه آصمتامفمٝم٥ّم وايمًٝم٣مؽمّٝم٥م

اهتامم فمدٌد ىمٌغم َمـ ايمٖمالؽمٖم٥م دم ايمٔمٌم احلدي٧م يمٛمٗمد ايمٔمديد َمـ اظمٖم٣مهٝمؿ وإهم٘م٣مر ايمٖمٙمًٖمٝم٥ّم 

٤م وإَمقر نمغم اظمٖمّ٘مر همٝمٜم٣م وذيمؽ دم حم٣مويم٥ٍم َمٛمٜمؿ إلفم٣مدة آفمت٣ٌمر يمٙمجقاٞم، ايم٘مالؽمٝم٘مّٝم٥م

زم٣مإلو٣مهم٥م هلذا هم١من فمددًا ىمٌغمًا ٓ ، َمتج٣موزيـ هبذا ايمٖمٙمًٖم٥َم اظمٝمت٣مهمٝمزيٗمّٝم٥م، واظمٜمٚمُم٥م زمْمٌٝمٔم٥م احل٣مل

ق زمكم ايمٖمٙمًٖم٥ِم احلديث٥م وايمٖمٙمًٖم٥م اظمٔم٣مسة هم٣ميمٖمٙمًٖم٥م احلديث٥م هل همٙمًٖم٥ِم ايمٗمرن احل٣مدي ، يٖمرِّ

أَم٣م زمخِمقص ايمٖمٙمًٖم٥م اظمٔم٣مسة ، ذي ؽمٌٗمفوايمتل سُمٔمتػم َمـ أهؿ إٞمج٣مزات ايمٗمرن ايم، وايمٔممميـ

فمعم ؽمٌٝمؾ اظمث٣مل ايمٖمٙمًٖم٥م ، همٜمل فم٣ٌمرة فمـ َمٖم٣مهٝمؿ ايمزَمـ أو ايمقوم٦م ايمتل يتؿ ايمتحدث فمٛمٜم٣م

مم٣ّم يٚمٝمز ايمٖمٙمًٖم٥م اظمٔم٣مسة سمٔمدد و- اظمٔم٣مسة وهل ايمٖمٙمًٖم٥م ايمتل سمقصٙمٛم٣م هل٣م ضمتك يقَمٛم٣م هذا

إَمر ٓطمتالف ؿمريٗم٥م ايمتٖم٘مغم وئمقد هذا ، اظمِمْمٙمح٣مت ايمتل سمدل فمعم َمٔمٛمك أو َمٖمٜمقٍم واضمد

يم٘مـ هذا إَمر ٓ ُئمتػم ، وفمدم ايمتقصؾ يمتٛمًٝمؼ يقضّمد ؿمريٗم٥م ايمتٖم٘مغم زمكم ايمٖمالؽمٖم٥م، زمكم ايمٌمم

وذيمؽ ، ّٕٞمف َمع ايمٔمٙمؿ أصٌح٦م ايمٔمٙمقم ايمٖمٙمًٖمّٝم٥م أؽمٜمؾ َمـ ذي ومٌؾ، َمٔمّمٙم٥م زمْمٌٝمٔم٥م احل٣مل

هذا َمع ايمٔمٙمؿ زمٟمّٞمف ، ٣ًمزمؼزمِمٝم٣منم٥م ايمٔمديد َمـ ايمٖمالؽمٖم٥م فمددًا َمـ اظمٖم٣مهٝمؿ زمٛمِمقٍص أهمّمؾ َمـ ايم

ىمٙمام سمْمّقرت ايمٖمٙمًٖم٥م َم٘مٛمٛم٣م هذا إَمر َمـ ايمتٔمٌغم فمـ مجٝمع أهم٘م٣مرٞم٣م زمُم٘مٍؾ أىمثر ؽمالؽم٥م َمـ ذي 

إٓ أن أزمرز إَمقر ايمتل صٛمٖمٜم٣م ، وَمـ ؾمٟمن هذا إَمر أن جئمٙمٛم٣م ٞمتقاصؾ زمُم٘مٍؾ أهمّمؾ، ومٌؾ

قح ايمتٛم٣مومض زمٝمٛمٜم٣م ايمٌٔمض وٚمـ ؽمٙمٌٝم٣مت ايمٖمٙمًٖم٥م احلديث٥م وايمتل أضمدشم٦م صمدًٓ ىمٌغمًا هل وو

وي٘مقن ايمٛمٗم٣مش فم٣مدًة زمكم ايمٖمالؽمٖم٥م اظمٔم٣مسيـ زمُمٟمن احلدي٧م فمـ اخلٙمؼ ، وزمكم إدي٣من ايمًاموّي٥م

وضم٤ًم ، زم٣مإلَم٘م٣من ايمٗمقل أن اظم٣مدة هل ذاسمٝم٥م ايمقصمقد، أٞمف زمدل ايمٗمقل أن اهلل ذايت ايمقصمقد

فم٣مءات ردود ىمثغمة وهلذه إهم٘م٣مر وآد، زفمٚمٜمؿ أّن اجلٜمؾ زمٟمصؾ اظم٣مدة ٓ ئمٛمل أن اهلل طمٙمٗمٜم٣م

 -فمٛمد فمٙمامء إدي٣من ايمًاموي٥م وطمِمقص٣ًم اظمًٙمٚمكم
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ودم ايمٖمٙمًٖم٥م اظمٔم٣مسة يتؿ َمٛم٣مومُم٥م وهمٜمؿ ايمقصمقد زمْمريٗم٥ٍم َمٕم٣ميرٍة ىمٙمّٝم٣م فمام ىم٣مٞم٦م فمٙمٝمف هذه 

وحتقيؾ إَمر ، هم١من ايمٖمٙمًٖم٥م اظمٔم٣مسة سمٛمٖمل َم٣م يْمٙمؼ فمٙمٝمف اخلْمٟم وايمِمقاب، ايمٛمٗم٣مؾم٣مت ؽم٣مزمٗم٣مً 

هٛم٣م ؟ يٗم٣مل أن ايمِمقاب دم أن إرض َمًْمح٥م أم أهن٣م ؾمٌف ىمروّي٥مىمٟمن ، ظمٖمٜمقم َمًتقى ايم٘مٖم٣مءة

وسمقّوح زمٟمن هذه اظمٔمْمٝم٣مت ، يٟميت دور ايمٖمٙمًٖم٥م اظمٔم٣مسة يمتتحدث فمـ َمٔمْمٝم٣مت هذا ايم٠ًمال

ضمٝم٧م إّٞمف جي٤م ايمٗمقل دم هذه احل٣ميم٥م )َم٣م اجلٚمٙم٥م إىمثر دوم٥م ضمتك أن إرض َمًْمح٥م ، طم٣مؿمئ٥م

وهذا إَمر يقّوح ، إرض ؾمٌف ىمروّي٥م ٞم٥ًًٌم ظمٖم٣مهٝمٚمٛم٣م أم أهن٣م ؾمٌف ىمروّي٥م( وسمٟميت اإلصم٣مزم٥م زمٟمن

ضمٝم٧م إّن َمٖمٜمقم هذه اجلديمّٝم٥م ومد ، وايمتل سمؿ سمْمقيره٣م زمُم٘مٍؾ ىمٌغم، اجلديمّٝم٥م ايمتل أشم٣مره٣م هٝمجؾ

إذ إّن ىمؾ ، إن هٛم٣مك َم٣مٓ هن٣مي٥م يمف َمـ اظمٖم٣مهٝمؿ ايمتل زم٣مإلَم٘م٣من ايمتقصؾ إيمٝمٜم٣م: ٞمص فمعم َم٣م يقم

وسمٔمتٚمد هذه ايم٘مٖم٣مءة فمعم َمدى آؽمتٖم٣مدة َمـ ، ٗمف دم ايمزَم٣منَمٖمٜمقٍم ي٘مقن أىمثر ىمٖم٣مءًة مم٣ّم ؽمٌ

، آؽمتٛمت٣مصم٣مت ايمتل يتؿ ايمتقصؾ إيمٝمٜم٣م َمـ اظمٖمٜمقم يمتٖمًغم ايمٓمقاهر ايمْمٌٝمٔمّٝم٥م أو ؿمريٗم٥م ايمتٛم٠ٌم هب٣م

وأّن ايمٕم٣مي٥م َمـ هذه ايمدراؽم٥م ٓ ظمٔمرهم٥م ايمقاومع زمؾ إلجي٣مد ايمْمريٗم٥م اظمثعم دم ايمتٔم٣مَمؾ َمع اظمحٝمط 

 ثر إجي٣مبايمذي ٞمٗمْمـ زمف زمُم٘مٍؾ أىم
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خ؟ِؼبطشحخػشثْخخفٍغفخخٔشبءئخديىٓخىً-0

 وسمٗمدم ايمٔمٙمٚمل ايمٖم٘مر َمًغمة دم ايمٖم٣مفمؾ اإلؽمٜم٣مم لمإ ايمٔمريب ايمٔم٣ممل دم ايمٝمقم ايمٖمٙمًٖم٥م سمًٔمك

 لمإ احلٛمكم زمكم، ومتزوم٣مسمف ايمٔمريب ايمٔم٣ممل هذا سمٛم٣مومّم٣مت َمـ ايم٘مثغم سمٔم٘مس هن٣مأ نمغم- آٞم٣ًمٞمٝم٥م

 ٓ يمٝمػمايمٝم٥م ضمداشم٥م فمعم آٞمٖمت٣مح وزمكم، صمديد ىمؾ مَم٣مأ وآٞمٕمالق ايمذات فمعم وآٞم٘مٖم٣مء اظم٣ميض

 ومٌؾ ايمذات َمع َمِم٣محل٥م زمٚمث٣مزم٥م ي٘مقن دي٣ميم٘متٝم٘مل وؽمط ضمؾ فمـ وزمح٧م، احلدود سمٔمرف

 َم٣ممأ زمقابإ سمٖمتح زمحٝم٧م، هم٘مري ٞمٗم٣مش شمٚمرة ٞمتٝمج٥م إٓ يٟميت ٓ ذيمؽ وىمؾ- أطمر َمع اظمِم٣محل٥م

 -ايمٔمريب ايمتٖم٘مغم َم٣ممأ اخلقف صمدار زم٘من ايم٘مٖمٝمٙم٥م ايمٔمٗمالٞمٝم٥م

 ذيمؽ- ؽم٣مسإ هق يمٝمس وصمقده٣م فمدم وأ، ايمٔمريب ايمقؿمـ دم همٙمًٖم٥م وصمقد ضمقل ايم٠ًمال نإ

 َمدى هق إهؿ ايم٠ًمال ٞمامإ- ايمٔمرزمٝم٥م زم٣ميمٙمٕم٥م فم٣مم ىمؾ ايمِم٣مدرة ايم٘مت٤م سم٠مىمده ايم٠ًمال هذا َمثؾ نأ

 -َمٔمٜم٣م إطمغم هذا جت٣موب وَمدى، اجلٚمٜمقر دم ايمٖمٙمًٖم٥م هذه سمٟمشمغم

 َم٣م َمًتقى ودون ؤمٝمٖم٣م زال َم٣م وحمٝمْمف يمٖمٝمٙمًقفا زمكم ايمتٖم٣مفمؾ نأ، همٝمف ؾمؽ ٓ ايمذي، يم٘مـ

 -ايم٘مثغمة أؽم٣ٌمزمف يمف وذيمؽ، َمتقومع هق

 يمٙمٔمٙمؿ َمًتٜمٙم٘مكم جمرد زيمٛم٣م وَم٣م، وايمتٗمٛمل ايمٔمٙمٚمل زم٣ميمتٗمدم زم٣مؽمتٚمرار سمتٕمذى ايمٖمٙمًٖم٥م نأ ,1

 -اظمٔم٣مس

 سمٗمقهل٣م ايمتل إضمداث فمـ َمٖمِمقيم٥م جتٔمٙمٜم٣م وايمتل ايمالسم٣مرخيٝم٥م ايمرؤي٥م رهٝمٛم٥م زمٗم٣مء ايمٖمٙمًٖم٥م,2

 -،ايمتج٣موز أهمؼ ٓ ايمتقاهمؼ أهمؼ رهكم، اظمٔم٣مس ايمٔمريب ايمٖمٙمًٖمل ايمتٖم٘مغم صمٔمؾ مم٣م، ٝمؿاظمٖم٣مه

 وفمـ احلر ايمتٖم٘مغم ئمقق ايمذي أطمر وص٣مي٥م فمـ آؽمتٗماللوفمدم ، احلري٥م وم٣مفمدة نمٝم٣مب,3

 -اخل٣مص َمِمغمه سمدزمر

 وأٞمف، ايمثٗم٣مدم ؽمٝم٣مومف فمـ َمٛمٖمِمؾ َمرصمع فمعم ت٘مئي ايمراهـ ايمٔمريب ايمٖمٙمًٖمل ايمتٖم٘مغمأن  ,4

 ٞمٗمد ومقة هل ضمٝم٧م َمـ ايمٖمٙمًٖم٥م روح فمـ ونمرزم٥م، ايمثٗم٣مدم ايمقاومع فمـ نمرزم٥م: َمزدوصم٥م نمرزم٥م ينئم٣م

 -وؽمٙم٤م
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 ئمٝمُمٜم٣م َمرضمٙم٥م دم حترىمف ئمقق َم٣م ٓإ ايمثٗم٣مدم اظمٛم٣مخ دم جيد مل ايمٔمريب ايمٖمٙمًٖمل ايمٖم٘مر نأ,5

 ؽمامهت٣م أهؿ َمـ، ايمٔمرب

 فم٣مَم٥م هم٘مري٥م ـمالَمٝم٥م هٝمٚمٛم٥م ,أ

 وايمٖم٘مري٥م احلري٥م نمٝم٣مب ,ب

 احلٝم٣مة دم ىمٚمٛمٜم٨م واإلهم٣ًمد دايمٖم٣ًم هٝمٚمٛم٥م ,ج

 احلٗمقل جمٚمؾ دم ايمتٔمددي٥م رهمض ,د

 اجل٣مَمٔمٝم٥م اظم٠مؽم٣ًمت دم ايمٔمٙمٚمل ايمٌح٧م نمٝم٣مب ,هـ

 شايمٔمريب ايمٔمٗمؾ»ـزم ايمتُمٜمغم ,و

 ي٠مَمـ ٓ ايمذي اجل٣مهؾ ايمتٖم٘مغم وص٣مي٥م َمـ زم٣ميمتخٙمص َمرهقن ايمٔمرزمٝم٥م ايمٖمٙمًٖم٥م َم٘م٣منإ نإ

 ايمٖم٘مر دم همٙمًٖمل ٞمت٣مجإل يمتٟمؽمٝمسا صمؾأ همٚمـ ويمذيمؽ- زمٛمٖمًف ؽمٌٙمف ؾمؼ عمفم ايمٔمٗمؾ زمٗمدرة اصال

 سمقفمقي فمريب ظممموع ايمتٟمؽمٝمس هل طمرىأ فمٚمٙمٝم٥م ؽمٝم٣مق دم وؤمف َمـ زمد ٓ، اظمٔم٣مس ايمٔمريب

زمكم  َمتٗمدَم٥م فمالوم٥م زمداعوإ، واحلٝم٣مة ايمٖمٙمًٖم٥م وزمكم يديقيمقصمٝم٣مواإل ايمٖمٙمًٖم٥م زمكم ايمٔمالوم٥م وٌطو

 -ايمٔمٗمؾ وايمٔمٙمؿ
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خ0اٌفٍغفخخاٌجنٌّْخخًاٌفٍغفخخاٌزفىْىْخخ-3

 َمـ ايمتجريٌٝم٥م يمٙمٛمزفم٥م حم٣مرزمتٜم٣م هق همٙمًٖمٝم٣مً  ايمٌٛمٝمقي٥م زمف متت٣مز َم٣م وأزمرز0خخخاٌجنٌّْخاٌفٍغف-0

 زمحٝم٧م فمّمقي٣مً  ٞمٚمقاً  يٛمٚمق ايمٔمٗمؾ أن إلم سمذه٤م همٜمل، أطمرى صمٜم٥م َمـ ايمت٣مرخيٝم٥م ويمٙمٛمزفم٥م، صمٜم٥م

 وزمذيمؽ- وسمٔمٚمٝمٗم٣مً  سمقؽمٝمٔم٣مً  ايمدوام فمعم ٞمزيده٣م ىمٛم٣م نوإ، ايمث٣مزمت٥م زم٣ميمٛمقاة أؾمٌف هل صقر همٝمف سمٓمؾ

 ايمت٣مرخيٝم٥م ايمٛمزفم٥م وأوومٖم٦م، اظمٛمّمٌط ايمٔمٙمؿ َمرضمٙم٥م إلم اإلٞم٣ًمن زمدراؽم٥م اٞمتٗمٙم٦م ٣مأهن ٔمتٗمدٞم

 هل٣م وىم٣مٞم٦م، فممم ايمت٣مؽمع ايمٗمرن دم وؿمٕم٦م، فممم ايمث٣مَمـ ايمٗمرن إلم سمرصمع ايمتل، ايمْم٣منمٝم٥م

 سم٣مرخيل واؽمتٚمرار اسمِم٣مل وصمقد فمعم سم٠مىمد ايمتل ايمٛمزفم٥م سمٙمؽ، ايمٔممميـ ايمٗمرن دم ومقي٥م اَمتدادات

 زمتِمقر ايمٌٛمٝمقي٥م همج٣مءت، احل٣مرض دم ىم٣مَمـ واظمًتٗمٌؾ، اظم٣ميض دم ٣مَمـىم هم٣محل٣مرض، ايمٓمقاهر زمكم

 إلم َمٛمٜم٣م اجلديد يّم٣مف ظم٘مت٣ًٌمت سمدرجيٝم٣مً  سمراىمامً  ئمٛمل ايمتٗمدم أن أؽم٣مس فمعم يٗمقم ٓ آطمر

 ٕهم٘م٣مر سمقؽمٝمع جمرد هل اجلديدة إهم٘م٣مر أن أؽم٣مس فمعم يٗمقم وإٞمام، طم٣مرصمٝم٥م إو٣مهم٥م ايمٗمديؿ

 َمـ ؿمٌٗم٥م يّمٝمػ ٓ ٞمفأ أي، صمٝمقيمقصمٝم٥م زمْمريٗم٥م يًغم ٓ ٣ًميناإلٞم هم٣ميمٔمٗمؾ، ومٌؾ َمـ ـمٜمقره٣م ؽمٌؼ

 أصٔم٤م زمْمريٗم٥م ايمٗمديؿ مَتثُّؾ همٝمٜم٣م ئمٝمد، فمّمقي٥م زمْمريٗم٥م يًغم وإٞمام، أطمرى ؿمٌٗم٥م همقق اظمٔمرهم٥م

 ئمد ىم٣من ايمذي ايمٌٛم٣مء ذيمؽ أن سمْمقره طمالل يدرك ىم٣من نوإ، ايمٗمديؿ زمٌٛم٣مئف همٝمٜم٣م وُيتٖمظ، وأفمٗمد

 ىم٣من ايمذي اجل٣مٞم٤م ذيمؽ هق، احلٗمٝمٗم٥م َمـ صم٣مٞم٣ٌمً  إٓ ثؾيٚم ٓ َم٢م ووم٦م دم َمْمٙمٗم٥م صح٥م صحٝمح٣مً 

 -ايمقوم٦م ذيمؽ دم زمٙمقنمف يًتْمٝمع فمٗمٙمٛم٣م

 يٓمؾ سمٗمدم ىمؾ أن دم يتٚمثؾ ايمٌٛمٝمقي٥م ٞمٓمر دم ايمتٗمدم ؿمريؼ إن: ايمٗمقل يٚم٘مـ ذيمؽ فمعم زمٛم٣مء

 َمـ يتؿ ايمٕمد إلم ايمقصقل ؿمريؼ نوأ، زم٣مظم٣ميض يٚمر اظمًتٗمٌؾ ؿمريؼ نوأ، اظمرىمزي٥م زم٣ميمٛمقاة حمتٖمٓم٣مً 

 ٞمفأ اإلٞم٣ًمن يٖمٔمٙمف َم٣م وىمؾ، دائامً  َمقصمقدة ايمٗمديٚم٥م هم٣ميمٌذور- زم٣مَٕمس سمؿ ىم٣من َم٣م َمراصمٔم٥م طمالل

 -دائام يٛمٚمٝمٜم٣م

 دم حم٣موٓت ـمٜمرت ايمٔممميـ ايمٗمرن دم ايمًٌٔمٝمٛم٣مت زمداي٥م َمٛمذو 0اٌفٍغفخخاٌزفىْىْخخ-0

 سمراصمع زمٔمد، ايمٗمرن هذا َمـ إطمغم ايمثٙم٧م دم ايمٖمٙمًٖمل ايمٖمراغ متأل صمديدة همٙمًٖم٥م يمٌٛم٣مء أوروزم٣م

 همٙمًٖمل اجت٣مه ىمٟمومقى ايمتٖم٘مٝم٘مٝم٥م ايمٖمٙمًٖم٥م همقيمدت، ظمٗمقٓهت٣م ايمٛمٗمدي٥م إفمامل وسمزايد ايمٌٛمٝمقي٥م
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 زمٔمد واٞمتممت، همرٞم٣ًم دم ايم٣ًمئدة هل وأصٌح٦م، ايمٖمؼمة هذه زمٔمد اجت٣مه٣مت فمدة زمكم َمـ َمٔم٣مس

 وايمٝم٣مزم٣من اظمتحدة ايمقٓي٣مت دم ذيمؽ

، احلداشم٥م زمٔمد َم٣م زمؾ احلداشم٥م يمٝم٦ًم همٜمل إورويب يمٙمقفمل سطم٥م آطمر ايمتٖم٘مٝم٘مٝم٥م ومتثؾ

 اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمٔمٙمقم زمٛمٝم٥م وسمٖم٘مٝمؽ حتٙمٝمؾ فمعم َمٛمٜمجٜم٣م ويٗمقم، ايمٌٛمٝمقي٥م زمٔمد َم٣م زمؾ ايمٌٛمٝمقي٥م ويمٝم٦ًم

 همٜمل، ايمرزمط أيمٖم٣مظ ويمٝمس اخلْم٣مب دم ايمتٖم٘مٝمؽ أيمٖم٣مظ فمـ زم٣ميمٌح٧م ايمتٖم٘مٝم٘مٝم٥م تؿهت هذا وفمعم

 ومٌؾ اهلدمو، ايم٘مؾ فمعم إويمقي٥م هل٣م هم٣مٕصمزاء، اهلقي٥م َمٛمْمؼ ويمٝمس آطمتالف َمٛمْمؼ ٠مؽمسسم

 -ايمٌٛم٣مء

 ذىمروسم، يمٛمٖمًف إورويب ايمقفمل ضم٣ًمب َمراصمٔم٥م وىمٟمهن٣م، ايمٖمٙمًٖم٥م ايمتٖم٘مٝم٘مٝم٥م سمٌدو وزم٣ميمت٣مرم

 خمٙمص دون هن٣مي٥م ايمزَم٣من إلم دم هذه ايمٖمٙمًٖم٥م اإلؾم٣مرة ٘مثروسم( ايمزَم٣من هن٣مي٥م) َمِمْمٙمح ايمتٖم٘مٝم٘مٝم٥م

 -زمٛمٖمًف ٞمٖمًف َمٖم٘م٘م٣مً ، يمذاسمف ايمٖمٙمًٖمل ايمقفمل َمراصمٔم٥م ايمتٖم٘مٝم٘مٝم٥م هم٣ميمٖمٙمًٖم٥م، يمف َمـ ايمممور صمديد
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 69 ------------------------------------ دم ايمٔمٜمد اظمٔم٣مس ضم٣مل ايمُمٔمر دم ايمقؿمـ ايمٔمريب ,شم٣مٞمٝم٣م

 69 --------------------- 2212, 1972ؽمقري٣م ويمٌٛم٣من  ,أ ضم٣مل ايمُمٔمر اظمٔم٣مس دم زمالد ايمُم٣مم

 79 ---------- 1972,2212 دم ايمٔمٜمد اظمٔم٣مس واخلٙمٝم٨م ايمٔمريب دم اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م ضم٣مل ايمُمٔمر

 86 ------------------------------------ 1972,2212 دم َمٌم وايمًقدان ويمٝم٣ٌم ضم٣مل ايمُمٔمر

 95 -----------------------------------1972,2212 دم ايمٔمٜمد اظمٔم٣مس ضم٣مل ايمُمٔمر اظمٕم٣مريب

 122 --------------------------------------------------- َم٣مهٝم٥م وأزمٔم٣مد ٝمدة ايمٛمثر--ومِم ,شم٣ميمث٣ًم 

 127 --------------------------------------- اظمٔم٣مس أؾم٘م٣مل اخلْم٣مب ايمٛمثري: ايم٣ٌمب ايمث٣ميم٧م

 129 --------------------------------------------- همـ ايمٗمِم٥م: ايمٖمِمؾ إول: ايم٣ٌمب ايمث٣ميم٧م

 125 ------------------------------------ همـ ايمرؽم٣مئؾ اظمٔم٣مس: ايمٖمِمؾ ايمث٣مين: ايم٣ٌمب ايمث٣ميم٧م

 129 ---------------------------------- ظمٔم٣مسةهمـ اخل٣مؿمرة ا: ايمٖمِمؾ ايمث٣ميم٧م: ايم٣ٌمب ايمث٣ميم٧م

 137 ---------------- َمٝم٣ًمء ؾمٜم٣مب سمممع ضمزهن٣م دم ايمٔمقاصؿ اظمقصمقفم٥م: دراؽم٣مت دم اخل٣مؿمرة
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)ىمؾ ومٙمٌل( )ٞمص( )يمألدي٥ٌم َمٝم٣ًمء  , ضمًكم فمقم اهلٛمداوي , ٣مؿمرةومراءة دم أزمجدي٥م طم

 137 ---------------------------------------------------------------------------- ؾمٜم٣مب(

 145 --------------------------------- اظمٗم٣ميم٥م ايمٔمرزمٝم٥م اظمٔم٣مسة: ازمعايمٖمِمؾ ايمر: ايم٣ٌمب ايمث٣ميم٧م

 149 ---------------------------------- همـ ايمًغمة اظمٔم٣مسة: ايمٖمِمؾ اخل٣مَمس: ايم٣ٌمب ايمث٣ميم٧م

 153 -------------------------- اظمح٣مرضة اجل٣مَمٔمٝم٥م اظمٔم٣مسة: ايمٖمِمؾ ايم٣ًمدس: ايم٣ٌمب ايمث٣ميم٧م

 157 ------------------------------------------------- اجت٣مه٣مت أدزمٝم٥م َمٔم٣مسة: ايمرازمعايم٣ٌمب 

 159 ------------------------------ اجت٣مه ايم٘مت٣مزم٥م ٕدب آؿمٖم٣مل: ايمٖمِمؾ آول: ايم٣ٌمب ايمرازمع

 171 ------------------------------------------- أدب اظمراهٗمكم: ايمٖمِمؾ ايمث٣مين: ايم٣ٌمب ايمرازمع

 227 ------------------------اجت٣مه٣مت إدب ايمٛمًقي اظمٔم٣مس: ايمٖمِمؾ ايمث٣ميم٧م :ايم٣ٌمب ايمرازمع

 221 ---------------------------- اجت٣مه٣مت أدب اخلٝم٣مل ايمٔمٙمٚمل: ايمٖمِمؾ ايمرازمع: ايم٣ٌمب ايمرازمع

 231 ------------------------------------------- ايمٛمٗمد إديب ايمٔمريب اظمٔم٣مس: ايم٣ٌمب اخل٣مَمس

 233 ----------------------------------------------- َم٣مهٝم٥م ايمٛمٗمد إديب ايمٔمريب اظمٔم٣مس: ,1

 235 ------------------------------------- إؾم٘م٣مٓت ومهقم ايم٘مت٣مزم٥م ايمٛمٗمدي٥م دم ايمٌحريـ:,2

 ,ايمدىمتقر: حمٚمد إَمكم ؾمٝمخ٥م  , ايمٛمٗمد ايمٔمريب اظمٔم٣مس ورواهمد ايمٔمقظم٥م ايمثٗم٣مهمٝم٥م,3

 258 ----------------------------------------------------------------------------- اجلزائر

 268 ---------------------------- د- ؽمٔمٝمد يٗمْمكم , ايمٛمٗمد إديب ايمٔمريب: َم٣ًمرات وآهم٣مق ,4

 273 ------------------------ د- فمٌد ايمٛمٌل ذاىمر , فمـ أزَم٥م ايمٛمٗمد إديب احلدي٧م زم٣مظمٕمرب,5

 282 ----------------------- د- فمٌغم ُيٝمل , ٥م حتٙمٝمٙمٝم٥م زمرؤي٥م زمرانمامسمٝم٥م )ذرائٔمٝم٥م(ومراءة ٞمٗمدي,6

 296 ----- فمٌد ايمرزاق فمقده ايمٕم٣ميمٌل , ومِم٥م: وهؾ سمٔم٣موم٤م ايمػماءة----!؟ , د- فمٌغم طم٣ميمد ُيٝمل

 299 ------- اجت٣مه٣مت ايمٛمٗمد إديب دم يمٝمٌٝم٣م طمالل ايمٛمِمػ ايمث٣مين َمـ ايمٗمرن ايمٔممميـ ٞمٚمقذصم٣م,7

 323 ------------------------------------- دم ايمُمٔمر ايمٔمريب اظمٔم٣مس ومراءات: ايم٣ًمدسايم٣ٌمب 

 325 -------------------------------------------------- ؾمٔمراء---- يم٘مـ ٞمج٣ٌمء )ؽمقري٣م( ,أ

)هٛم٣م ىم٣من صقيت وفمٝمٛم٣مك يٙمتٗمٝم٣من(  ايمٕمٛم٣مئٝم٥م دم جمٚمقفم٥م ايمُم٣مفمر ضمًكم اهلٛمداوي,2

 329 ---------------------------------------------- زمٗمٙمؿ ايمُم٣مفمر: نم٣مزي ايمٛم٣مس , )ؽمقري٣م(
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 312 -- ومراءة دم جمٚمقفم٥م ايمُم٣مفمر ضم٣مسمؿ وم٣مؽمؿ )همٙمًْمكم( , فمٌؼ ايمٗمرٞمٖمؾ واٞمٌٜم٣مرات اظمقت ,3

 312 ------------------ فمر ه٣مصمؿ فمٝم٣مزرة )ؽمقري٣م(ومراءة دم جمٚمقفم٥م ايمُم٣م , ايمٖمج٣مئٔمٝم٥م اظمرة,4

 دم ٞمص .ذٞمٗم٥م َمزوم٦م رفمُمتل. ومراءة ؽمٝم٘مقيمقصمٝم٥م دم زمقح اهلٚم٣ًمت ايمٛمٖمًٝم٥م,5

 316 -------------------------------------------- كم(يمٙمُم٣مفمرة: ؽمٚمر ؽمٙمٝمؿ ايمزرئمل )همٙمًْم

ايمٛمص يمٙمُم٣مفمرة ريؿ أزمق  حت٦م ؽمت٣مر ايمٔم٣مؿمٖم٥م احلديدي٥م ٞم٘م٣ًمرات إزمٔم٣مد ايمٛمٖمًٝم٥م,6

 319 ----------------------------------------------------------- )أوح٘متٛمل( )َمٌم( فمٝمد

 324 ------------ )هذه هل ايمدمل ايمُمامء( )ايمًٔمقدي٥م( طم٣ميمد اخلٛمكم وآهم٣مق ايمُمٔمر ايمًٔمقدي,4

 328 ------------------------------ وَم٣مذا يمق سمرىمقا اخلٝمؾ متيض؟ )اإلَم٣مرات( ,ٞم٣مس صمػمان

 332 --- يمٙمُم٣مفمر: حمٚمقد َمٖمٙمح همٙمٙمدٞمٝم٣م هديروإن زضمٖمقا  ايمرؤي٥م ايمتٛمقيري٥م دم ٞمص ))همٙمًْمكم((

 336 ----------- يمٙمُم٣مفمر د- حمٚمد َمٗمدادي !(---دم ٞمص )يَمْٝمَس إَِّٓ  شم٣ميمث٥م إشم٣مدم ورؤيقي٥م ايمُمٔمر

ومراءة  َمٙمحٚم٥م ه٣مزمٝمٙمٝم٥م سمٛمتٓمر ايمثٟمر َمـ ايمٕمٝم٣مب آنمؼمايب ؾمٜمٗم٥م ايمٕمٝم٣مب زم٣مٞمتٓم٣مر ايمرصمقع

 ,)زمٗمٙمؿ: ضمًكم اهلٛمداوي  يمٙمُم٣مفمر َم٣مهر رصم٣م )همٙمًْمكم( وأٞم٣م(دم جمٚمقفم٥م )ايمٕمري٤م 

 347 ------------------------------------------------------------------------ ضم٣مسمؿ وم٣مؽمؿ(

ومراءة دم ٞمص )إهاء( يمٙمُم٣مفمرة هبٝمج٥م َمٌمي  اٞمْمقائٝم٥م ايمروح وسمٖمتؼ ايمذات ايمٔم٣مؾمٗم٥م

 351 ------------------------------- ضم٣مسمؿ وم٣مؽمؿ ,ايمدارؽم٣من: ضمًكم فمقم اهلٛمداوي  , إديمٌل

دم ٞمص )ومٌٙم٥م فم٣مؾمٗم٥م( يمٙمُم٣مفمرة ايمٔمامٞمٝم٥م: ه٣مصمر ايمػمي٘مل  فمذري٥م احل٤م وسمُمٓمل إَمؾ

 357 ------------------------------ ضم٣مسمؿ وم٣مؽمؿ ,ايمدارؽم٣من: ضمًكم فمقم اهلٛمداوي  , )فُمامن(

 361 --- ؽمٜم٣م صمالل صمقدت )ؽمقري٣م( إدي٥ٌم ايمُم٣مفمرة , دم ٞمص صالة اظم٣مء ومراءة ٞمٖمًٝم٥م يم٣ًمٞمٝم٥م

ايمُم٣مفمر ايمُمالل جيدف دم  , ومراءة َم٣م ورائٝم٥م دم ٞمص يم٣ًمن إَمٛمٝم٣مت يمٙمُم٣مفمر ايمُمالل

يمٙمُم٣مفمر حمٚمد إزمراهٝمؿ  ومراءة َم٣م ورائٝم٥م دم ٞمص يم٣ًمن إَمٛمٝم٣مت , صحراء إَمٛمٝم٣مت

 367 ---------------------------- ضم٣مسمؿ وم٣مؽمؿ ,داوي ايمدارؽم٣من: ضمًكم فمقم اهلٛم , احلريري

 374 ------------ ايمًٔمقدي٥م ,يمٙمُم٣مفمر: هٝمثؿ ايمٙمحٝم٣مين  ومراءة اٞمْم٣ٌمفمٝم٥م يمٛمص )ايمِمقت اظمزجمر(

 , يمٙمُم٣مفمرة همردوس ايمٛمج٣مر دم ٞمص ))ذزمحقا ضمٝم٣مئل(( ٞم٘م٣ًمرات احلزن اإلٞم٣ًمينا

 376 -------------------------------------------- ضم٣مسمؿ وم٣مؽمؿ ,ايمدارؽم٣من: ضمًكم اهلٛمداوي 
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ٔمر ىمّٖمل( ايمدارؽم٣من: ضمًكم فمقم  , يمٙمُم٣مفمرة ومٚمر صػمي اجل٣مؽمؿ ومراءة دم ٞمص )هق ايمُمِّ

 382 ------------------------------------------------------------- ضم٣مسمؿ وم٣مؽمؿ ,اهلٛمداوي 

 393 --- ايمدارس: ضمًكم فمقم اهلٛمداوي , َمقه٥ٌم ذات أزمٔم٣مد َمقؾمقري٥م َمٛمِمقر اجلٜمٛمل ايمُم٣مفمر

 397 ---- يمٙمُم٣مفمر: ضم٣مسمؿ وم٣مؽمؿ , ومراءة دم ٞمص صٜمٝمؾ اجلراح , ضمكم يٟمىمؾ ايمِمٚم٦م ايمً٘مقن

 421 ---------------------------------- ٥م ومِمغمةومِم , دراؽم٣مت أدزمٝم٥م وٞمٗمدي٥م: ايم٣ٌمب ايم٣ًمزمع

دم ٞمص )اظمتٖمقق  َمقٞمقيمقصمٝم٥م احلدث وأزمٔم٣مد ايمرؤى ,1 , دراؽم٣مت دم ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة

 423 -------------------------------------- )يمٙمٗم٣مص فمٌد ايمرمحـ ضمًـ( )همٙمًْمكم( إول(

ايمٌتقل  دم ٞمص ايمْمٝمقر اظمٜم٣مصمرة يمٙمٗم٣مص٥م: أزمٔم٣مد ايمذىمري٣مت دم أهم٣مق ايمٛمٖمًٝم٥م,2

 428 ----------------------------------------------------------------- باظمحجقب. اظمٕمر

يمٙمٗم٣مص٥م: أَم٣مين  دم ومِم٥م ))دم ايمٔمذارى يمٝمس يمؽ(( اخلٝم٣مل اجل٣مَمح دم ايمٌٔمد اإلٞم٣ًمين,3

 411 ----------------------------------------------------------------- حمٚمد ٞم٣مس)ؽمقري٣م(

 ومراءة دم ومِم٥م )درب أم ايمدويس( اظمقٞمقيمقج ايمداطمقم وايمٌح٧م فمـ ايمذات ايمت٣مئٜم٥م ,4

 418 ---------------------------------------------------- يمٙمٗم٣مص٥م ؽم٣مرة ايمٛمقاف )اإلَم٣مرات(

ومراءة َمقؾمقري٥م دم جمٚمقفم٥م  سمدافمٝم٣مت دَم٣مء ايمٖمرس فمعم زمذيم٥م زمٝمّم٣مء )ؽمقري٣م( ,5

 426 ------------------------------------------- ؽمٜم٣م صمالل صمقدت .دَم٣مء ايمٖمرس. ايم٘م٣مسم٥ٌم

ومراءة همٛمٝم٥م يمٛمص ومِميص )يقم ؾمت٣مء  ريؿ أزمق فمٝمد سمٌح٧م فمـ هقي٥م َمٖمٗمقدة )َمٌم( ,6

 429 ------------------------------------------------------------------------------- زم٣مرد(

اٞمْم٣ٌمفمٝم٥م دم رواي٥م )ذاىمرة ايمٗمٙم٤م--- ذاىمرة ومراءة  ؽمٜم٣م صمالل صمقدت )ؽمقري٣م( ,7

 434 -------- ويم٘مٛمٜم٣م زمخٝمقط ضمديدي٥م أفمٓمؿ أزمٔم٣مده ذاىمرة ضمريري٥م ٞمحـ أَم٣مم ٞمص أديب ايمروح(

يمألدي٥ٌم ايمٗم٣مص٥م:  ومراءة اؽمت٘مُم٣مهمٝم٥م يمٛمص . ومالدة ايمدهُم٥م . , َمٝم٘م٣مٞمٝم٘مٝم٥م ايمدهُم٥م,8

 437 -------------------------------------------------------- َم٣مصمدويمكم ايمرهم٣مفمل )ؽمقري٣م(

ومراءة دم ضم٘م٣مئٝم٥م َمٕم٣مرزمٝم٥م  )اظمٕمرب(فمٝمدان ورُي٣من زمكم أضمرف احل٤م دم آطمر ايمزَم٣من ,9

 443 ----------------------------------------------------------------- يمٙمٗم٣مص٥م َمريؿ ىمريؿ

 446 ------------------- "ايميس اظمخٙمقع"ؽمٙمْم٣من ايمِمٌحل  ايمرؤي٣م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م دم ومِم٥م,12
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دم  َمقٞمقيمقصمٝمف احلدث وأوىمًجكم اظمقت ومراءة ؽمٝم٘مقيمقصمٝم٥م دم زمقح اهلٚم٣ًمت ايمٛمٖمًٝم٥م

ضم٣مسمؿ  ,ايمدارؽم٣من: ضمًكم اهلٛمداوي  , يمألدي٥ٌم: إيامن ايمقزير ٞمص )رومِم٥م اظمقت(

 449 ------------------------------------------------------------------------------ وم٣مؽمؿ

 455 ------------- يمٌٛمك ي٣مؽمكم , َمقت آطمر دم ـ ايمذات ايمت٣مئٜم٥موايمٌح٧م فم اظمقٞمقيمقج ايمداطمقم

 يمألدي٥ٌم ضمقراء آل زمقرٞمق ومراءة دم ٞمص )مح٣مئؿ ايمٖمجر( , ٞمُمٝم٨م ايمروح وسمممذم احلزن

 464 ------------------------------------- ضم٣مسمؿ وم٣مؽمؿ ,ايمدارؽم٣من: ضمًكم فمقم اهلٛمداوي  ,

ومراءة اٞمْم٣ٌمفمٝم٥م دم ٞمص  , زمكم همّم٣مءات ايمٛمخٝمؾ وَمدارات ايمػمسمٗم٣مل ايمٔمٛم٣مق اظمِمغمي

ضم٣مسمؿ  , ضمًكم اهلٛمداوي زمٗمٙمؿ ايمدراؽم٣من , َمراؽمؿ ايمزهم٣مف يمٙمٗم٣مص طمٙمٝمؾ ايمٛم٣مزمٙمز

 467 ------------------------------------------------------------------------------ وم٣مؽمؿ

)نمٌش  دم ٞمص ايمٗم٣مص٥م يمٝمعم ايمٌٙمقر اؽمتج٣مزم٣مت ايمٙمٕم٥م ايمقافمدة دم إٞم٣م آصمتامفمٝم٥م

 471 ----------------------------------- ضم٣مسمؿ وم٣مؽمؿ ,ايمدارؽم٣من: ضمًكم اهلٛمداوي  , احلل(

 477 ------------------دم ايمٔمٜمد اظمٔم٣مس احل٘مٚم٥م وايمٖمٙمًٖم٥م ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥م: ايم٣ٌمب ايمت٣مؽمع

 479 -------------------------------------------------------------- ايمٖمٙمًٖم٥م اظمٔم٣مسة: ,1

 481 ------------------------------------------ هؾ يٚم٘مـ إٞمُم٣مء همٙمًٖم٥م فمرزمٝم٥م َمٔم٣مسة؟,2

 483 -------------------------------------------- يمٖمٙمًٖم٥م ايمٌٛمٝمقي٥م وايمٖمٙمًٖم٥م ايمتٖم٘مٝم٘مٝم٥م:ا ,3
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